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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KAĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Makedonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Murat Karayalçın'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1389) 

2. - Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nurhan Tekinel'in 
vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1388) 

3. - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Erdal İnönü'nün 
Başkanlığında, İsrail Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonunun 
resmî davetine icabet edecek Parlamento heyeti için gruplannca belirlenen 
üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1390) 

4. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Dışişleri Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/312) 
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5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Scven'in, (6/1002) esas numaralı sözlü so

rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/313) 224 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC

LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 220 
1.-Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 21 arkadaşının, ekonomik sıkın

tının had safhada olduğu bir ortamda ülkemizin stratejik tesislerini imha etmeye 
yöneldiği iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkın
da, gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/30) 220-222 

2. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 25 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin bugünkü durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/48) 222:224 

V.-ÖNERİLER 225 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 225 

1. - (11/30) numaralı gensoru önergesinin gündemdeki yeri ve görüşme gü
nüne ilişkin Danışma Kurulu önerisi 225 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 225 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle görüşülecek konulara ilişkin 

DYP Grubu önerisi 225:227 
VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 227,233,261 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 227,233,261 
1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının, Anadolu Ajan

sını kendisine ve yakınlarına dokunmayan gazetecilik dışı bir kuruma dönüştür
mek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller hakkında Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/21) 227*231 

2. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 arkadaşının, hayalî ihracat iddi
alarının üzerine gitmeyerek devletin zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, Dev
let Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı îsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Es
ki Bakanı Yusuf Bozkurt Özal haklarında, Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi (9/22) 233:259,261:263 

VII. - USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 231 
1. - Bir Meclis soruşturması önergesindeki imza sayısının 45'in altına düş

mesi halinde önergenin otomatikman düşmüş sayılıp sayılmayacağı hakkında 231:233 
VIII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 259,329 
1. - Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Manisa Milletvekili Ekrem 

Pakdemirli'nin kendisine sataşması nedeniyle konuşması 259:260 
2. - Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın, Aydın Milletvekili Yüksel Yalo

va ile Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın konuşmalarında, ileri sürmüş 
olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmeleri nedeniyle konuşması 329 

IX. - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 263 
1. - İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 arkadaşının, esnaf ve sanatkârla

rın sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 263:264 
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X. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 264,331 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa 
Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76,1/108) (S. Sa
yısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 264 

2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 264 

3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 2 f i 4 

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 264 

5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 264:265 

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9, 2/536) (S. Sayı
sı : 283) 265 

7. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) •"" 

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kânunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 265 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 265 

10. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e linçi Ek) 2 6 5 ; 2 6 6 
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1 1 . - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De

ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 266 

12. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde-
lirinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 266 

13.-Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında-355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 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 Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 2 6 6 

14. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 266 

• , . 15. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193) 266:267 

16. - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166,1/505) (S. Sayısı: 322) 267 

17. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız 
ve keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı 
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) - , 

18. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komusyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 267 

19. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/576) (S. Sayısı: 394) 2 6 7 

20. - Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 267:268 

21. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişildik Yapılması 
Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) 268 
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22. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ül

kemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzu
ata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Re
cep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski 
Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayı
sı : 373) 268 

23. - 926 Sayılı Türk Silalılı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) 268 

24. - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rı (1/616) (S. Sayısı: 606) 268 

25. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 268:269 

26. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ye Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624) 269 

27. - Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 
1/320) (S. Sayısı: 632) 269 

28. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Dü
zenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 
Tarihli ve 5434 Sayılı, 19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 
Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler 
Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko- 269:328,331:335, 
misyonu Raporu (1/691) (S. Sayısı: 658) 553:557, 558:562 

XI.-SORULAR VE CEVAPLAR 336 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 336 
1. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül İlçe Sağlık Ocağı

nın Devlet Hastanesine dönüştürülmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/2210) 336:337 

2. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Salihler Köyünün 
sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı ceva
bı (7/2211) 337:339 
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3. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Boyah Köyünün 

sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç 'in yazılı ceva
bı (7/2213) 339:341 

4. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Karacaören Köyü
nün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı 
cevabı (7/2214) 341:342 

5. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Akçakese Köyü 
sağlık ocağının ebe-hcmşire ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/2215) . 342:344 

6. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Sorgun Köyünün 
ebe-hemşire ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı ce
vabı (7/2216) 344:345 

7. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Meyvabükü Kö
yünün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/2241) 346 

8. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Hacılar Köyünün 
içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/2244) 347 

9. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Kadıduası Köy 
yolunun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ce
vabı (7/2250) 343 

10. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Meyvebükü Kö
yünün içme suyu borusu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2261) 349 

11. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Meyvabükü Kö
yünün yol ve köprü ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın ya
zılı cevabı (7/2262) 350 

12. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Meyvabükü Kö
yü hayvan sulama göletine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/2264) 351 

13. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Kayı Köyü su 
yolunun açılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2275) 352 

14. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Kayı Köyü ko
nağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2276) 353 

15. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Tahtacı Örencik 
Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2284) 354 

16. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, GüdUl-Garipçe ve Ada-
lıkuzu Köylerinin sulama suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2285) 355 
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17. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Garipçe Köyü
ne düğün salonu yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın ya
zılı cevabı (7/2286) 

18. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül Garipçe Köyü es
ki Ankara yolunun yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2287) 

19. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Garipçe Köyü
nün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazı
lı cevabı (7/2289) 

20. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Sapanh Köyü iç
me suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2291) 

21. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Hacılar Köyü 
arazilerinin sulanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ce
vabı (7/2292) 

22. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Hacılar Köyü 
konağının yapımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2293) 

23. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Hacılar Köyü
nün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/2296) 

24. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül'e bağlı Adalı ve 
Garipçe köylerinin sulama suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülba
ki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2299) 

25. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül Yelli Köyü içme 
suyu ıslahına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2301) 

26. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül Yelli Köyünün 
kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ce
vabı (7/2302) 

27. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül Kavaközü Kö
yünün su ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2306) 

28. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Taşören Köyü 
camiine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2309) 

29. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Kırkkavak Kö
yünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazı
lı cevabı (7/2313) 

30. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Akbaş Köyünün 
mezarlığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2316) 
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31. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Akbaş Köyünün 
içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/2317) 

32. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Yeni Boyalı Kö
yü içme suyu sondaj çalışmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2322) 

33. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Kaman Köyü ca
mii ve imamevi çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın ya
zılı cevabı (7/2324) 

34. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Çukurören Kö
yünün su ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2326) 

35. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Kavaközü Kö
yünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazı
lı cevabı (7/2331) 

36. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Kadıobası Kö
yünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazı
lı cevabı (7/2333) 

37. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül, Akbaş Köyü yol 
ve içme suyu çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazı
lı cevabı (7/2336) 

38. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül, Kamanlar Kö
yünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazı
lı cevabı (7/2340) 

39. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Meyvebükü Kö
yünün boru ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/2342) 

40. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül İlçesi Yelli ve 
Karacaören köylerinin içme suyu ve yol ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam 
Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2343) 

41. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Sapanlı Köyü iç
me suyu ilavesinin yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2346) 

42. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Kıyı Köyünün 
içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/2347) 

43. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Taşören Köyü
nün içme suyu ihtiyacı ve yolunun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam 
Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2348) 

44. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Güzelköy'ün ba
zı sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2349) 
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45. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Akçaköse Köyü

nün bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/2350) 384:385 

46. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut-Bağlıca Köy 
yolu asfaltının onarımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/2353) 385:386 

47. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut-Bağlıca Kö
yünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın ya
zılı cevabı (7/2354) 

48. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana-Aktepe Kö
yünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in ya
zılı cevabı (7/2417) 

49. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana-Kesikkavak 
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in 
yazılı cevabı (7/2418) 388-300 

50. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana-Hastanesinin 
personel ve araç ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı 
cevabı (7/2419) 390:392 

5 1 . - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana Bumsuz Sağ
lık Ocağının personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in 
yazılı cevabı (7/2420) 392:393 

52. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana-Evliyafakı 
Sağlık Ocağının personel • ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/2421) 393:395 

53. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana-Tepegöz Sağ
lık Ocağının hemşire ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in ya
zılı cevabı (7/2422) 

54. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana İlçe Merke
zinin hastane ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı ce-
vabı (7/2423) 3 % : 3 9 8 

55. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam kaplıca
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/2481) 398:399 

56. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan-Yassıören Köy 
yolunun yeniden asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2496) 399:400 

57. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan-Kumpınar Kö
yünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazı
lı cevabı (7/2499) 400:401 

58. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan-Orhaniye Köyü
nün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazı
lı cevabı (7/2501) 

401:402 
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59. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan-Bitik Köyü ca-

miisinin bakımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı 
(7/2504) , 402:403 

60. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan-Orhaniye Köyü 
sağlık ocağına ebe tayin edilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/2520) 403:404 

61. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan-Ahiköy Sağlık 
Evine ebe tayin edilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı 
cevabı (7/2521) 405:406 

62. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan İlçe Merkezine 
sağlık meslek lisesi yapılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in „ 
yazılı cevabı (7/2522) 406:408 

63. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Akdo
ğan Köyüne alt geçit yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2565) 408-409 

64. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Örencik 
Köyü su şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2568) 409 

65. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Beşko-
nak Köyünün su ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı 
cevabı (7/2570) , 410 

66. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Saray 
Köyü çeşmelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2571) 4 n 

67. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Saray 
Köyü sulama pompasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ce
vabı (7/2573) 412 

68. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Saray 
Köyü mezarlığının nakline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/2574) 413 

69. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Oğlak-
çı Köyü yoluna menfez yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'm yazılı cevabı (7/2578) 414 

, 70. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam Pazar 
Bucağı İğdir Köy konağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2579) 415 

71. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Alpagut 
Köyündeki arazilerin sulunmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2580) 416 

72. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam İlçesin
deki sağlık evlerinin ebe ve hemşire ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâ
zım Dinç'in yazılı cevabı (7/2594) 

202 
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73. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam Devlet 

Hastanesinin doktor ve ambulans ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâ
zım Dinç'in yazılı cevabı (7/2595) 418:420 

74. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Pazar 
Bucağındaki Sağlık Ocağımn personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. 
Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2596) 420:421 

75. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Uğurlu 
Köyüne ebe verilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı ce
vabı (7/2597) 421:423 

76. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Akdo
ğan Köyüne sağlık evi yapılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in 
yazılı cevabı (7/2598) 

423:424 
77. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Brüksel 'de yaşayan ve kendi

sinden uzun süredir haber alınamayan bir Türk vatandaşına ilişkin sorusu ve Dışişle
ri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/2601) 425-426 

78. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
gazetelere kredi dağıtıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam 
Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/2603) 426:428 

79. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bazı ekonomik göstergele
re ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/2609) 428:429 

80. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, kamu bankalarından ödenen fon kay
naklı kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in yazı
lı cevabı (7/2618) 429:430 

81. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Söğüt İlçesi Tuzaklı Köyü
nün içme suyu ihtiyacı ile kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam 
Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2683) 

82. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar İlçesi Selim Kö
yünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın ya
zılı cevabı (7/2706) 4 3 1 

83. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Gölpazan İlçesi Şahinler 
Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2709) 431:432 

84. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar İlçesi Nasuhlar 
Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç 'in ya
zılı cevabı (7/2710) 432 

85. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi Yeniürey-
li Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2712) 433 

86. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Söğüt İlçesi Yeşilyurt Kö
yünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazı
lı cevabı (7/2716) 

430:431 
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87. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar İlçesi Tohum

lar Köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'in yazılı cevabı (7/2722) 434 

88. -Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Göl pazarı İl çesiTongurlar 
Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in ya
zılı cevabı (7/2728) 434:435 

89. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-İnhisar İlçesi Çay Köyü
nün kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazı- . 
h cevabı (7/2729) 4 3 5 

90. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir 
TV binasının tadilatı için İtalya'dan mermer getirtildiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2804) 

91. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan İlçesinin sağlık 
ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık.Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/2898) 

92. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Sağlık Meslek 
Lisesinin branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/2908) 438:439 

93. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Devlet Hasta
nesinin branşlarda uzman hekim ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/2909) 439:441 

94. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Osmanköyü 
sağlık evinin ebe ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı 
cevabı (7/2910) 441:442 

95. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Beydili Köyü
nün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam M. Kâzım Dinç'in yazılı 
cevabı (7/2911) 

96. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan sağlık ocağının 
Devlet Hastanesine dönüştürülmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/2912) 444-446 

97.-Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan, Alan Köyü sağ
lık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/2915) 446-447 

98. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polaüı, Sinanlı Köyü 
sağlık ocağının eleman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in 
yazılı cevabı (7/2918) 447:448 

99. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı, Türkobası Köyü
nün dispanser ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam M. Kâzım Dinç'in yazılı ce
vabı (7/2922) 449:450 

100. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Karacaahmet 
Köyünün içme suyu şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm 
yazılı cevabı (7/2971) 
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101. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-İnler Köyünün 

sulama suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı ce
vabı (7/2972) 451:452 

102. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı Toydemir Köyü 
su pompasının tamirine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı ce
vabı (7/2973) 452:453 

103. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Sazılar Köyünün 
içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı ceva-
bı (7/2974) 4 5 3 : 4 5 4 

104. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Malı Köyü ara
zilerinin sulanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı ceva-
b, (7/2975) 4 5 4 : 4 5 5 

105. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı Tatlı Kuyu Kö
yüne içme suyu temin edilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/2977) 455 

106. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Kıranharmanı 
Köyü ve çevre köy arazilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm ya
zılı cevabı (7/2978) 456 

107.-Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Kocahacılı Kö
yünün su ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2980) ' . 4 5 7 

108. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Kargalı köyünün 
iki mahallesine içme suyu teminine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2983) 4<-8 

109. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polath-Eskipolatlı Kö
yünün su ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/2990) " 4 5 9 

110. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Çanakçı Köyü 
su sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı,(7/2992) 

111. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nalhhan-Güzelöz Kö
yü kanalizasyon projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/2993) 

112. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Ömerşeyhler 
Köyünün sulama suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm 
yazılı cevabı (7/2997) ^ 

113. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Beydili Köyü
nün su, menfez, kanalizasyon ve köyiçi yollarının yapılmasına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3000) 463:464 

114. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Çamalan Kö
yüne sulama göleti yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm 
yazılı cevabı (7/3004) 464:465 
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115. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dihçerler'in, Nallıhan-Alan Köyü 

Solaklar Mahallesine içme suyu deposu yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3010) 465 

116. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Aydoğmuş 
Köyüne içme suyu deposu ve şebeke yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3011) 466 

117. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Akdere Kö
yünün içme suyu ve Ilıca Mevkiinin çeşitli ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Abdülbaki Ataç'ın, yazılı cevabı (7/3013) 467:468 

118. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Akça Köyü
nün kanalizasyon, içme suyu ve yol ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3015) 

119. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Arkutçu Kö
yünün bazı ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ce-
vabı (7/3017) 469:470 

120. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Bozkaya Kö
yüne kanalizasyon ve gölet kanallarının yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3018) 470:471 

121. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nalhhan-Belenalan Kö
yünün bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ce
vabı (7/3021) 471:472 

122. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Çive Köyünün 
bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3022) 472:473 

123. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Osman Köyü 
camiisine minare yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın ya- 473-474 zıh cevabı (7/3023) t / J . ^ / ı 

124. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Döğmeci Kö
yünün bazı ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ce- 474.47'; 
vabı (7/3024) 

125. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Davutoğlan 
Köyüne kanalizasyon yapılmasına ilişkin sonısu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/3025) 475:476 

126. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Ericek Köyü
nün bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/3026) 476:477 

127. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Epçeler Köyü
nün bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/3027) 477:478 

128. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Meyilhacılar 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/3028) 478:479 
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129. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Kavak Köyü
nün bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/3029) 479:480 

130. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Kabaca Köyü
ne çamaşırhane yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazı
lı cevabı (7/3031) 480:481 

131.-Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Yeni Cimşit kö
yüne arsa tahsisine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3038) 

132. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Mülk Köyünün 
kanalizasyon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın yazılı ce
vabı (7/3041) 

133. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Mülk Köyünün 
sulama kanalı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ce
vabı (7/3042) ^ 3 . 4 ^ 

134. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-İlyakut Köyü
nün sulama göleti ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazı
lı cevabı (7/3044) 484:485 

135. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Osmaniye Kö
yünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu've Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın yazı
lı cevabı (7/3047) 485:486 

136. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Çoğulu Köyüne 
sulama kanalı yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/3048) 486:487 

137. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-İncirlik Köyü
nün kanalizasyon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazı-

487-488 h cevabı (7/3049) • <**/.<KB 

138. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Anayurt Köyü
nün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/3051) 488:489 

139. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Çiçektepe Kö
yüne köy konağı yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın ya
zılı cevabı (7/3052) 489:490 

140. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Çiçektepe Kö
yü içme suyu şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ce
vabı (7/3054) 490:491 

141. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Yenipeçenek 
Köyü camiisine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3055) 491:492 

142. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Yenimahalle-Yakacık 
Köyünün içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın ya
zılı cevabı (7/3068) 492 
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143. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Ergazi Köyünün 

sorunlanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3070) 493 

144. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Y. Doğdere 
Köyünün sorunlanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/3074) 494 

145. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Hıdırlar Kö
yünün sorunlanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3075) 495 

146. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Y. Bağluca 
Köyüne kanalizasyon ve köy konağı yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3076) 4o f i 

147. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Sankaya Kö
yüne sulama göleti ve çamaşırhane yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3078) , • • • ' . 497 

148. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Yakapınar 
Köyünün sorunlanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/3079) 498 

149. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Ozan Köyü
nün sorunlanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3082) 4 9 9 : 5 0 0 

150. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne Devlet Hastanesi Başhe
kimine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3083) snn sm 

151. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, "Sanyer'de Arsa Vurgunu" başlığı ile 
çıkan haber ve iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce
vabı (7/3087) 503:504 

152. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek Çamlıca Köyü
nün içme suyu sorununa ilişkin sonısu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ce
vabı (7/3295) 505 

153. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Ağaççatı Köyü
nün içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/3298) 505:506 

154. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı Kayaönü Köyü iç
me suyunun arazi ve evlere dağıtılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/3318) 

155. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı Hüyükburun Kö
yüne Ayrancı barajından alınan suyun dağıtımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab-
dülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3321) 506:507 

156. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Aşağıçağlar Köyünün iç
me suyu şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3345) 507 

157. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek İlçesi Evsin Kö-
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yü içme suyu dağıtım sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm 
yazılı cevabı (7/3353) 508 

158. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler İlçesi Göktepe 
beldesi yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı ceva
bı (7/3357) . 508:509 

159. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler İlçesi Koçaşlı 
Köyünün içme suyu şebekesinin yapılması ve köy yolunun ıslahına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç 'in yazılı cevabı (7/3361) ^ • 

160. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Adaköyü'nün iç
me suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
( 7 / 3 3 6 2 ) .. 509:5.0 

161. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Göçer Köyünün 
içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3372) 5 1 0 

162. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Ortaoba Köyünün 
içme suyu deposuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/3373) 511 

163. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Muratdede Köyü
nün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın yazılı ce
vabı (7/3374) 511:512 

164. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Morcalı Köyünün 
içme suyu deposuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/3375) 5 1 2 

165. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Mesudiye Köyü 
içme suyu şebekesindeki arızanın giderilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3376) 

166. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Süleymanhacı Kö
yünün içme suyu şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın ya
zılı cevabı (7/3378) CIO 

167. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal 'in, Karaman-Merkez Elmadağ Köyünün 
içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3380) 5 1 3 : 5 1 4 

168. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Damlapınar Köyü
ne gölet ve beton kanal yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/3381) 514 

169. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Hamidiye Köyü
nün yetersiz olan içme suyu deposu ve su dağıtım şebekesine ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3383) 514 

170. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-îslihisar Köyü iç
me suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3384) 

515 
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171.-Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Mcrkcz Kalaba Köyü içme 

suyunun depolanarak dağıtımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazılı cevabı (7/3385) 515 

172. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez İhsaniye Köyü iç
me ve sulama suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın ya
zılı cevabı (7/3386) • 515:516 

173. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı-Berendi Köyünün 
içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/3390) 516:517 

174. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Merkez Çiğdemli Köyünün 
su deposunun yenilenmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın ya
zılı cevabı (7/3391) 5 1 7 

175. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Çakırbağ Köyü
nün içme suyu deposu ve şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/3392) 517:518 

176. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Çatak Köyünün iç
me suyu dağıtım şebekesinin kurulması ve beton sulama kanallannın yapılmasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3393) 518 

177. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal 'in, Karaman-Merkez Aybastı Köyünün 
içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3395) 518:519 

178. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Yeşildere beldesine bağlı 
Kayaönü mahallesinin içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülba- , i q 

ki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3402) 
179. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı Cerit Köyünün sağ

lık evi ihtiyacına ilişkin sorsu ve sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/3452) 519:520 

180. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Elmadağ Köyü 
sağlık evine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3495) 520:521 

181. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Akpınar Köyünün 
sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı ceva
bı (7/3496) 521 

182. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Burunoba ve Ça-
kırbağ köylerinin sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/3499) 521-522 

183. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Akpınar Köyünün sağlık 
evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/3500) 522:523 

184. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek'e bağlı bazı köy
lerin sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı ce-
vabı (7/3501) 523:524 
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185. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Kazımkarabekir-Özyurt 

Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in ya
zılı'cevabı (7/3502) 524:525 

186. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Tarlaören Köyü
nün sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı ce
vabı (7/3505) 525:526 

187. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler'e bağlı Duran 
ve Dumlugöze köylerinin sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâ
zım Dinç'in yazılı cevabı (7/3508)' 526-527 

188. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Evsin Köyünün 
sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/3509) 527:528 

189. - İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, İstanbul-Bayrampaşa'da belediye
ye ait açık parkın imara açılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente- . 
şe'nin yazılı cevabı (7/3593) 528:529 

190. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Bakanlığın İSKİ'ye olan bor
cuna ve ödeme planına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce-
vabı (7/3604) 5 2 9 : 5 3 0 

191. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Merkez Başköy köyünün 
sağlık ocağı ve doktor ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in 
yazılı cevabı (7/3659) 530:531 

192. - İzmir Milletvekili Timur Demir'in, Devlet Bakanı ve Başbakan yardım
cısı hakkında yapılan bir soruşturmaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/3795) 

193. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, haksız yere tayin edilen bir bayan 
doktorun davayı kazanmasına rağmen eski görevine iade edilmemesinin nedenine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/3819) 532:534 

194. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Başmakçı Devlet 
Hastanesi inşaatına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/3844) 534 

195. - Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in, ağır sağlık problemi olan yoksul 
vatandaşların sorunlanna ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım 
Dinç'in yazılı cevabı (7/3862) 

196. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, sıfır gümrükle elma ithal edildiği id
dialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ceva-
bı (7/3878) 536.537 

197. - İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 
TANSAŞ'ta çalışan bir görevliye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı (7/3891) 537:538 
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Sayfa 
198. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesi 

eski başkanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/3996) 538:539 

199. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Ankara metrosu ihalesinde Be
lediyenin zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/4050) 540 

200. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'te bir fabrikanın inşa edil
diği alana ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4172) SAI-SA') 

201. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'e bağlı yerleşim birimle
rinin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazı
lı cevabı (7/4235) 542:543 

202. - Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli 'nin, Karaman'da kanalizasyon 
atıklarının Kızık Köyü halkının sağlığını tehdit ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çev
re Bakanı Rıza Akçah'nın yazılı cevabı (7/4267) 543:544 

203. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sanyer-Kısırkaya Köyünde 
doğal dengenin tahrip edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akça
lı 'nin yazılı Cevabı (7/4274) 544:545 

204. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal ve mücavir illerde 
görevli güvenlik güçlerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Göl-
han'in yazılı cevabı (7/4306) 

205. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, taşıt vergilerine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/4322) 547 

206. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/4325) 547:548 

207. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sakarya Adlî Yargı Adalet Ko
misyonunca açılan sınavı kazanan bir şahsın göreve başlatılmamasının nedenine iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/4333) 548:549 

208. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığa bağlı bazı genel müdür
lerin odalarının tefrişat harcamalanna ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Ok
tay'ın yazılı cevabı (7/4421) ,„„,.,.„ 
• 549:550 

209. -r Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Gümrük Müsteşarı odasının tef
rişat harcamalanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/4432) 5 5 0 : 5 5 1 

210."- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Toplu Konut İdaresi Başkanı oda
sının tefrişat harcamalanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Erman Şahin'in yazılı ce
vabı (7/4436) 551:552 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak altı oturum yaptı. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Hak

larının Yeniden Düzenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilâtlanmalarına, 
8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayı
lı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacı 
ile Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/691), Anayasa Komisyonu yerine, doğrudan Plan 
ve Bütçe Komisyonuna havle edilmesine, İçtüzüğün 74 üncü maddesine göre, itirazı olduğuna iliş
kin bir konuşma yaptı; 

Başkanlıkça, 10.5.1994 tarihli 101 inci Birleşimde benzer husustaki bir havaleye vaki itirazla 
ilgili olarak, konunun tetkik edileceği ve uygun görüldüğü takdirde gerekli düzenlemenin yapıla
cağına mütedair açıklamanın, bugünkü itiraz için de geçerli olduğuna ilişkin, Başkanlıkça bir du
yuruda bulunuldu. 

Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekili İlyas Aktaş da, kanun tasarısının, Komis
yonlarında, evvela Anayasaya uygunluğu yönünden görüşüldüğüne ilişkin bir açıklamada bulundu. 

Japonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, THY ile ilgili olarak ileri sürülen iddi
aların açıklığa kavuşturulması (10/182); 

Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının, 5 Nisan kararlarının ardından bazı 
bankaların faaliyetinin durdurulması ile sonuçlanan olayları araştırarak alınması gereken tedbirle
rin belirlenmesi (10/183), 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergelerin gündemde yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, (10/4) esas numaralı Meclîs Araştırma; 
Komisyonları üyeliklerinden; 
Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, (10/4) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu 

Başkanlığı ve üyeliğinden, 
Çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

12.5.1994 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, 641 S. Sayılı, Kamu Ko
nutlarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 29 uncu sırasında yer almasına; 

Genel Kurul çalışmalarının: 
12.5.1994 Perşembe günü 20.00 - 24.00 saatleri arasında da; 
641 S. Sayılı Kanun Tasarısıyla, Gündemde 30 uncu sıraya kaydırılan 653 S. Sayılı Kanun 

Teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasını temin için, gerekirse saat 24.00'ten sonra da, 
Sürdürülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 
DYP Grubuna ait olup, açık bulunan (10/38,43,44,46) esas numaralı Meclis Araştırma Ko

misyonu üyeliğine, Zonguldak Milletvekili Adnan Akın, Grubunca aday gösterilerek seçildi. 
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Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 
20 nci sırasında bulunan 71, 
21 inci sırasında bulunan 82, 
22 nci sırasında bulunan 139, 
23 üncü sırasında bulunan 134, 
24 üncü sırasında bulunan 283, 
25 inci sırasında bulunan 391, 
26 nci sırasında bulunan 66, 
27 nci sırasında bulunan 201, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 üncü sırasında bulunan 112, 
5 inci sırasında bulunan 116, 
6 nci sırasında bulunan 180, 
7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 
10 uncu sırasında bulunan 375, 
11 inci sırasında bulunan 394, 
12 nci sırasında bulunan 395, 
13 üncü sırasında bulunan 404, 
15 inci sırasında bulunan 554, 
16 nci sırasında bulunan 606, 
17 nci sırasında bulunan 609, 
18 inci sırasında bulunan 624, 
19 uncu sırasında bulunan 632, 
28 inci sırasında bulunan 47, 
S. Sayılı kanun hükmünde kararnameler ve ilgili komisyon raporlarıyla; kanun tasan ve teklifleri 

ve ilgili komisyon raporları ve; 
9 uncu sırasında bulunun 337, 
14 üncü sırasında bulunan 373, 
S. Sayılı Meclis soruşturma komisyonları raporlannın, 
Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklanndan ertelendi. 
Kamu Konutları ile Sosyal Tesislerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı (1/680,2/337 ve 2/638) (S. 

Sayısı: 641) ile; 
18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıklan ve İhtiyar Heyetleri 

Seçimi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/1066) (S. Sayısı: 653) 
Yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
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Alınan karar gereğince, (9/21) ve (9/22) esas numaralı Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergelerle diğer denetim konularını görüşmek için, 17 Mayıs 1994 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere, 23.03'te birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

ilhan Kaya 
İzmir 

Kâtip Üye 
İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 
Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

— © 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
Abbas İnceayan 

Bolu 
Kâtip Üye 

II.-GELEN KAĞITLAR 

13.5.1994 CUMA 
Raporlar 

1. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri, Kü
tahya Milletvekili Rauf Ertekin ve 2 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve 
Tazminatlar Başlıklı Ek Maddesinin (II) Tazminatlar Bölümünün (D) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/679, 2/287, 2/306, 
2/417) (S. Sayısı: 654) (Dağıtma tarihi: 12.5.1994) (GÜNDEME) 

2. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı: 656) (Dağıtma tarihi: 13.5.1994) (GÜN
DEME) 

16.5.1994 PAZARTESİ 
Tasarılar 

1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ücretsiz Sağ
lık Hizmetlerine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
(1/692) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.1994) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel, 
Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/693) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rih : 12.5.1994) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tıp ve Sağlık Alanında İşbir
liğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/694) (Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.1994) 
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4. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve Bilim Alanında İş
birliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/695) 
(Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.1994) 

5. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında İşbirliğine İliş
kin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/696) (Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.1994) 

6. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvi
ki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/697) 
(Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.1994) 

7. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Teknik İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı' (1/698) (Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.1994) 

8. -Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında İş
birliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/699) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.1994) 

9. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Güzel Sanatlar Ala
nında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/700) (Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.1994) 

Teklifler 
1. - Gaziantep Milletvekili Hannan Özüberk'in; İki İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi 

(2/1096) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.1994) 
2. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın; Millet Meclisi İçtüzüğünün 8, 61, 73, 82,88 

ve 97 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/1097 (Anayasa Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.1994) 

3. - Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu'nun; Çevre Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1098) (Çevre ve İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 6.5.1994) 

4. - Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, 2924 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/1099) (Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 6.5.1994) 

5. - Bitlis Milletvekili Edip Safter Gaydalı'nın; Bankalar Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1100) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.5.1994) 

6. - Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve Yaşar Erbaz'ın; Yozgat İlinde Bozok Üniversi
tesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/1101) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.5.1994) 

7. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in; 743 Sayılı Kanunun 439 ve 444 Arasındaki Madde
lerinin Sonuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1102) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.1994) 

8. - Manisa Miletvekili Tevfik Diker'in; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1103) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 11.5.1994) 
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Raporlar 

1. - İstanbul Milletvekil Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1004) (S. Sayısı.: 655) (Dağıtma tarihi : 
16.5.1994) (GÜNDEME) 

2. - Bankalar Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/690) (S. Sayısı: 657) (Dağıtma tarihi: 16.5.1994) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. -Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'ın, işçi emeklilerinin 1994Mayıs ayı emekli ma

aşlarının Bayram öncesi ödenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/4496) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.5.1994) 

2. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay-Kur Genel Müdürlüğünce yayınlandı
ğı iddia edilen bir genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4497) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.5.1994) 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Emlakbank tarafından basına verilen reklamlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4498) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.1994) 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, "2001" logolu satış ihale duyurularına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/4499) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.1994) ' 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bazı kamu bankalarının basına verdiği reklamlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4500) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.1994) 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'i, özelleştirme kapsamındaki kuruluşların satış ve üre
tim miktarlarında düşüş olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4501) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 10.5.1994) 

7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu kuruluşlarının elinde bulunan araçların ya
kıt tüketim miktarlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4502) (Başkanlığa geliş tari
hi : 10.5.1994) 

8. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Tekel ürünlerinin satış miktarlarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4503) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.1994) 

9. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu kuruluşlarının elinde bulunan araçlardan faz
la yakıt sarfedenlerin öncelikle satışına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/4504) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.1994) 

10. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, 35 hizmet yılını dolduran kamu görevlilerinin 
re'sen emekli edilmelerine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/4505) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.1994) 

1 1 . - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İlyasbey Köyü doktor ve hemşiresinin görevden 
alınmalarının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4506) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 10.5.1994) 

12. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük - Dodurga'da inşaatı devam 
eden okula yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4507) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5,1994) 
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13. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük'e bağlı Cihangazi - Seyidömer 
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4508) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 10.5.1994) 

14. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ankara Tarım İl Müdürlüğünün depolarında bu
lunan motorlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4509) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.5.1994) 

17 . 5 .1994 SALI 
Tasarı 

1. - Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/701) (Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.1994) 

Raporlar 
1. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, Ba

zı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 19.7.1972 
Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/691) (S. Sayısı : 658) (Dağıtma tarihi : 17.5.1994) 
(GÜNDEME) 

2. - 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi 
Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/671) (S. Sayısı: 666) (Dağıtma tarihi: 17.5.1994) (GÜNDEME) 

Genci Görüşme Önergesi 
1. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 25 arkadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bu

günkü durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.1994) 

Gensoru Önergesi 
1. -Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 21 arkadaşının, Ekonomik sıkıntının had safhada ol

duğu bir ortamda ülkemizin stratejik tesislerini imha etmeye yöneldiği iddiasıyla, Başbakan Tansu 
Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında, Anayasanın 99 uncu, İçtüzğün 107 nci maddeleri uya
rınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/30) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1994) 

m 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Işılay Saygın (İzmir) 

— © 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104 üncü Birleşimini açıyorum. 
III.-YOKLAMA 

. BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı söz talebinde bulunan arkadaşlarımız oldu; ancak, bugün 

gündemimizin yoğun olması nedeniyle, gündem dışı söz vermedim. 
Gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Makedonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat.Karayalçın'in 

dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekâ
let etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1389) 

BAŞKAN - İki adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması"nı imzalamak üzere, 17 Mayıs 1994 tarihinde Make
donya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçm'm dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekâlet etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Fransa 'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz 'in dönüşüne kadar, Devlet Ba

kanlığına, Devlet Bakanı Nurhan Tekinel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1388) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

16 Mayıs 1994 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın dönü
şüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nurhan Tekinel'in vekâlet etmesinin Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

3.- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Erdal İnönü'nün Başkanlığında, İsrail Parlamento
su Dışişleri ve Savunma Komisyonunun resmî davetine icabet edecek Parlamento heyeti için grup
larınca belirlenen üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1390) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Erdal İnönü Başkanlığında 6 ki

şilik bir Parlamento Heyetinin, İsrail Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonunun resmî da
vetine icabet etmesi hususu Genel Kurulun 3 Mayıs 1994 tarihli ve 98 inci Birleşiminde kararlaş
tırılmıştı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi uyarınca belirlenen Parlamento Heyetimizin isim listesi Genel Kurulunun bil
gilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Erdal İnönü (İzmir) Dışişleri Komisyonu Başkanı 
İsmet Sezgin (Aydın) Dışişleri Komisyonu Üyesi 
Tunç Bilget (Aydın) Dışişleri Komisyonu Üyesi 
Ali Eser (Samsun) Dışişleri Komisyonu Üyesi 
Hüsamettin Örüç (Bursa) Dışişleri Komisyonu Üyesi 

Engin Güner (İstanbul) Dışişleri Komisyonu Üyesi 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA

SI ÖNERGELERİ 

1. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 21 arkadaşının, ekonomik sıkıntının had safhada ol
duğu bir ortamda ülkemizin stratejik tesislerini imha etmeye yöneldiği iddiasıyla, Başbakan Tansu 
Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında, gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/30) 

BAŞKAN - Bir gensoru önergesi vardır, önerge bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır; gensoru 
önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekonomik sıkıntının had safhada olduğu bir ortamda, ülkemizin stratejik tesislerini imha et

meye yönelmiş bulunan ve KİT'lerde kötü bir yönetim sergileyen Başbakan Tansu Çiller ve Hükü
meti hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri ve ekteki gerekçe uyarınca gen
soru açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 13.5.1994 

Ahmet Derin Abdulilah Fırat 

Kütahya Erzurum 

Mehmet Elkatmış Ahmet Arıkan 
Nevşehir Sivas 
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Salih Kapusuz 
Kayseri 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Ahmet Remzi Hatip 

Konya 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Fethullah Erbaş 

Van 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Lütfü Esengün 

Erzurum 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Ali Oğuz 

İstanbul 
Ömer Ekinci 

Ankara 
Abit Kıvrak 

Konya 
Gerekçe : 
KİT'ler, milletimizin 100 yıllık terleri, en değerli mal varlığı ve istikbaldir. Kuruluşlarından 

bugüne kadar ülke ekonomisine çok büyük katkılarda bulundukları gibi özel sektöre de hem des
tek, hem de okul olmuşlardır. 

1980'li yıllara kadar ekonomiyi ayakta tutan KİT'ler, bu yıllardan sonra uygulanan, ekonomik 
ve sosyal politikalar, kötü yönetimler ve nihayet oluşan genel ahlakî çöküş neticesinde son beş yıl
da zarar eden işletmeler haline getirilmişlerdir. 

Aynı gerçekler, "Yıllardır yatırım yapılmayan KİT'leri bugün zarar ediyor diye kapatmak is
temek Devlet terörüdür." (23.4.1991) "KİT'leri % 256'lara varan faiz oranlannda kredi kullanmak 
mecburiyetinde bıraktınız." (ANAP'lılara hitaben Meclis Kürsüsünden) diyen Başbakan Tansu 
Çiller'in beyanlarıyla da kabul ve ifade edilmiştir. 

Ancak, 20 ay ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve 11 aydır da Başbakan olan Sayın Tansu 
Çiller önce UDİDEM, sonra TÖYÖK demesine rağmen, KİT'lere gereken yatırımları ve desteği 
sağlamamış, haksız, dampingli ithalatı daha da artırmış, yönetim kurullarına ve KİT yönetimlerine 
partizanca ehil olmayan tayinler yaparak ve bunları verimli halde çalıştıran bürokratları kıyıma uğ
ratarak zararları katlamıştır. 

Bu dönemde özelleştirilen her kuruluş, arsa değerlerinin de altında bedellerle belli sermaye 
çevrelerine ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmiş, parası olan kuruluşlar da en son batan bankala
ra âdeta soydurul muştur. 

70 trilyon tahsil edilmeyen vergi alacağının ve bugünkü değerle 80 trilyona yaklaşan hayalî ih
racatlar üzerine gitmediği halde Merkez Bankasının 6 - 7 milyar dolarını üç - beş holdinge peşkeş 
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çektikten sonra Sayın Başbakan, "KİT'lerde büyük zararlar oluyor, nereden ödüyoruz bunları? Yi
ne sizlerin cebinden parayla" (30.11.1993), "2000 yılına KİT'lerle giremeyiz" (31.1.1984) demiş
tir. Ve nihayet 5 Nisan 1994 tarihinde açıklanan pakette yeni bir yapılanma programını ortaya at
mıştır. 

Bu pakette, PETKİM - Yarımca, Kırşehir PETLAS, EBK'nin bazı kombinaları, Ziraî Donatım 
Kurumu, Karabük Demir - Çelik, TTK gibi kuruluşlar ile Haliç, Camialtı ve Ege'deki tek sivil ter
sanemiz olan Alaybey tersanelerinin kapatılacağı, Erdemir, Tüpraş, Petrol Ofisi, THY, PTT gibi ül
ke ekonomisinin kanı, millî güvenliğimizin ve bağımsızlığımızın teminatı stratejik kuruluşların 
özelleştirileceği ifade edilmektedir. 

5 Mayıs 1994 tarihinde ise Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen yetki yasalarından 
amaç, kapsam ve ilkeler olarak, ayrıcalığı olmayan, fakat muhtevası çok geniş bir yetki yasasını çı
karmıştır. 

Ekonomik sıkıntının had safhada olduğu, bir ortamda, ülkemizin stratejik tesislerini imha et
meye yönelmiş bulunan Başbakan Tansu Çiller ve Hükümeti hakkında gensoru açılmasını istemek 
zarureti hâsıl olmuştur. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Gensoru önergesinin görüşme gününe dair Danışma Kurulu önerisi biraz sonra oylarınıza su
nulacaktır. Bu vesileyle, sayın üyeler gensorunun hangi gün görüşüleceğini öğrenmiş olacaklardır. 

2. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 25 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüslerinin bu
günkü durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/48) 

BAŞKAN - Bir genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum : • • ' • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

60 Milyon insanımızın, 100 yıllık teri ve geleceğimizin teminatı olan Kamu İktisadî Teşekkül
lerinin bugünkü durumları, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için, Anayasanın 98 inci, 
TBMM İçtüzüğünün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince bir genel görüşme açılmasını saygıyla 
arz ederiz. 

Gerekçe : 
Ekonomik bağımsızlığını sağlayamayan ülkelerin, siyasî bağımsızlığını idame ettirebilmesi 

büyük güçlükler arz edegelmiştir. Bu bakımdan 1929 Dünya Ekonomik Krizinin ardından, güçlü 
bir ekonomik yapı kazanabilme düşünceleriyle Türkiye'de Kamu İktisadî Teşebbüsleri kurulmaya 
başlanmıştır. Bugün özelleştirme çabalarına konu olan Devlet işletmeleri bu düşüncelerle yıllar bo
yu geliştirilmiş; özel sektörün canlanmasında öncü, toplam üretim Ve istihdam kapasitemiz açısın
dan ekonominin lokomotifi olmuşlardır. Halen pek çok alanda faaliyet gösteren bu kuruluşlar, üze
rinde tartışılan ana konulardan biri olması sebebiyle önemini sürdürmektedir. 

1970'li yılların ilk yarısında yaşanan ekonomik krize bağlı olarak güçlenen yeni liberal anla
yışlardan kaynaklanan özelleştirme düşünceleri ve politikaları, ülkemizde de siyasî iktidarların 
1980'li yıllarda gündemlerine girmiştir. Avrupa pazarına entegre olmak, devleti küçültmek, verim
liliği ve rekabeti artırmak, sermayeyi tabana yaymak gibi gerekçelerle 28.5.1986 tarihinde özelleş
tirme Yasası çıkarılmıştır. 
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Aradan sekiz yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen önemli bir mesafe alınamamış; özel
leştirme uygulamalarında yapılan pratik yanlışlıklar, sık sık değişen kararlar, hukukî ve sosyo-eko-
nomik altyapı eksiklikleri kamuoyanda endişelere sebep olduğu gibi, zihinlerdeki soruları da her 
geçen gün artırmaktadır. 

Yakın bir geçmişe gelinceye değin kâr eden KİT'lerin zarar eden kuruluşlar haline dönüşme
si, kısa bir süre içerisinde zararlarının katlanarak artması olağan bir gelişme olarak görülemeyecek 
özellikler sergilemektedir. 

Tüketiciyi koruma yasaları çıkarılmadan, bu konudaki kurumlaşma sağlanmadan birçoğu te
kel konumundaki KİT'lerin satılmasıyla ortaya çıkacak özel tekellerin, ekonomik bünyede meyda
na getireceği etkilerin yeterince değerlendirilmediği açıktır. İş güvencesi ve işsizlik sigortası uygu
lamalarına geçilmeden sürdürülen özelleştirme politikalarının doğuracağı sonuçlar da henüz gerek
tiği gibi ele alınıp incelenmemiştir. 

Özelleştirmede ortaya konulan gerekçelerle sonuçlar arasındaki uyumsuzluk, KİT zararların
dan söz edilirken, sürekli kâr edenlerinin satılmasıyla kendini göstermektedir. Ayrıca, stratejik 
özellikler taşıyan KİT'lerin yerli ve yabancı sermaye ayrımı yapılmadan ve hisseleriyle ilgili oran
sal tahditler getirlmeden satılmaya veya kapatılmaya çalışılması ülkemizin geleceği ve güvenliği 
açısından, endişeleri artırmaktadır. Şu ana kadar özelleştirme biçiminde görülen hatalar bu endişe
leri daha da pekiştirmektedir. Satışlardaki şaibeler ile arsa değerinden daha küçük fiyatlardan satış
lar bulunduğuna dair iddialar da mevcuttur. 

Bu konuda çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa Mahkemesince iptalinin ardın
dan, yeni bir yetki yasası ile özelleştirme işlemlerine devam edileceği anlaşılmaktadır. 

Bu aşamada, yıların birikimiyle kurulmuş olan KİT'lerin, sadece siyasî iktidarların değil, 60 
milyonun temsilcisi olan TBMM'nin meselesi olduğunun bilinci içerisinde, bu kuruluşların zarar
larını meydana getiren etmenler, özelleştirme sonuçları ile hangi kuruluşların kimlere hangi yön
temlerle satılacağının acilen görüşülmesini ülke menfaatleri açısından zarurî görmekteyiz. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Şaban Bayrak 

Kayseri 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Cevat Ayhan 

Sakarya 

Hüsamettin Korkutata. 
Bingöl 

Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

Musa Demirci 

Sivas 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

İsmail Coşar 

Çankırı 
Ali Oğuz 

İstanbul 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Zeki Ünal 
Karaman 
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Ahmet Dökülmez Mustafa Baş 

Kahramanmaraş İstanbul 

İbrahim Halil Çelik Salih Kapusuz 

Şanlıurfa Kayseri 

i Abdulilah Fırat Hüseyin Erdal 

Erzurum Yozgat 

Lütfü Esengün Ahmet Remzi Hatip 

Erzurum Konya 

Kâzım Ataoğlu Ahmet Feyzi İnceöz 

Bingöl Tokat 

Bahattin Elçi Kemalcttin Göktaş 

Bayburt Trabzon 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Genel görüşme önergesi, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmamasına dair 
öngörüşme, sırasında yapılacaktır. -

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/312) 

BAŞKAN - Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gördüğüm lüzum üzerine, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Attilla Mutman 

İzmir 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, (611002) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na ilişkin önergesi (4/313) 

BAŞKAN - Sözlü sorunun geri alınmasına dair bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 332 nci sırasında bulunan (6/1002) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Saygılarımla. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

BAŞKAN - Soru önergesi geri verilmiştir. 
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V.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1.- (11130) numaralı gensoru önergesinin gündemdeki yeri ve görüşme gününe ilişkin Danış
ma Kurulu önerisi 

BAŞKAN - Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 
Danışma Kurulu Önerisi Tarihi: 17.5.1994 

No: 138 • • ' ' . ' 

Danışma Kurulunun 17.5.1994 Salı günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Turhan Tayan Hasan Korkmazcan 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Nihat Matkap Şevket Kazan 
Öneri : 

17.5.1994 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve okunmuş bulunan Başbakan Tansu Çiller ve 
Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkındaki (11/30) esas numaralı gensoru önergesinin gündemin "Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gün
deme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 31.5.1994 Salı günkü birleşi
minde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle görülecek konulara ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN - içtüzüğün 19 uncu maddesi uyarınca DYP Grubunun bir önerisi vardır, okutup 
oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma kurulunun 17.5.1994 Salı günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları arasında oybir
liği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince 
Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Turhan Tayan 

DYP Grubu Başkanvekili 

Öneri: Genel Kurulun 17.5.1994 Salı günkü (bugünkü) birleşiminde özel gündemde yer alan 
(9/21) ve (9/22) esas numaralı soruşturma önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, 
denetim konularının görüşülmemesi ve kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşmelerine başlanılması; 
17.5.1994 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 658 sıra sayılı Yetki Kanunu 
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Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler" kısmının 20 nci sırasına alınması, Genel Kurulun 17.5.1994 Salı ve 18.5.1994 Çarşamba 
günlerinde 20.00 - 24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürmesi, 658 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının görüşmelerinin tamamlanmasını temin için gerektiğinde 17.5.1994 Salı günü saat 24.00'ten 
sonra da çalışmalara devam olunması ve 18.5.1994 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülmeme
si önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneri üzerinde birlik sağlanmadığından öneriyi tartışmaya açıyorum. Lehte ve 
aleyhte iki kişiye söz vereceğim. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Aleyhte söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, aleyhte, buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 658 ve 666 sıra sayılı 
yetki tasarılarının öncelikle görüşülmesi konusunda, Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili tarafın
dan verilmiş olan önerge aleyhinde söz almış bulunuyorum. 

Bu yetki tasarılarının bugün gündeme alınarak öncelikle görüşülmesi, mümkünse, çalışma sa
atinin uzatılması hususundaki taleple ilgili olarak bugün yapılan Danışma Kurulu toplantısında mu
tabakat sağlanamadığı için bu öneri iktidar partilerinden, Doğru Yol Partisi yetkilirence huzurumu
za getirilmiş bulunuyor. 

Bu konuda ittifak niye sağlanamamıştır. 

Bu tasarının Meclise sevk tarihi 11 Mayıstır. Yani, Hükümetten takriben beş gün önce Parla
mentoya gönderilmiştir. Bu tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonunda dün görüşülmüştür. Bu tasarının 
dört başı mamur bir şekilde görüşüldüğünü de ifade etmek mümkün değildir. Zira, Genel Kurula 
takdim edilen komisyon raporunda da açıkça görüldüğü gibi, 10'a yakın üyenin muhalefeti söz ko
nusudur. 

Arkadaşlarımız, bu tasarının muacceliyeti olduğunu ifade ediyorlar: Birtakim maaşların öden
mesi zaruretinden, cezaevleriyle ilgili birtakım istihkakların tedarik edilmesi zaruretinden; bunlar 
yapılmadığı takdirde birtakım kaçınılmaz sıkıntıların ötaya çıkacağından bahsediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle 658 sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarısı, 45 kanunda değişiklik 
yapan bir tasarıdır, Hükümet, 45 kanunda değişiklik yapma yetkisi istiyor. 

6 maddelik bu yetki kanunu tasarısının 1 inci maddesi tam 900 kelime, 2 nci maddesi takriben 
1 500 kelime, 3 üncü maddesi 300 kelimedir, geri kalan maddeler de zaten yürürlük maddeleridir. 

Her bir maddesi, 900 ilâ 1 500 kelime ihtiva eden bir yetki kanunu tasarısını, Meclise ait olan 
birtakım yetkileri, Hükümete verme hususundaki bir tasarıyı biz, herhangi bir kanun tasarısı veya 
teklifinin 48 saat beklenilmeden görüşülemeyeceği konusundaki İçtüzük hükmünü de bertaraf ede
rek, "ille bugün görüşelim" diyor. 

Arkadaşlar, kanun çıkarmak, körebe oyunu oynamak değildir. (RP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Biz, bu Parlamentoda, kanun çıkarmayı körebe oyununa döndürdük. Her bir maddesi 
bu kadar yoğun kelimeler ifade eden ve her bir maddesiyle Hükümete yetkiler verilmesini içeren 
böyle bir kanun tasarısını, milletvekillerinin en azından 48 saat incelemesine imkân verilmesi la
zımdı; ama, bir iktidar partisinin, iktidar partisi oldum diye, Genel Kurulun bu yetkisini böyle elin
den alması doğru değildir. O nedenle, İktidar Grubuna bu yetki verilmemeli, İktidar Grubu da Hü-
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kümetin baskısından kurtarılmalıdır; kanaatimiz budur. Eğer, bir tasarının Meclis gündemine alın
ması için 48 saatlik bir süre konulmuşsa, elbette bunun bir sebebi vardır. 

Bunun yanında bir yetki suiistimalini de, üzülerek, tespit etmiş bulunuyoruz. Bu kanun tasarı
sı görüşülürken, katıldığımız yönleri olabilir; ama, katılmadığımız yönleri çoktur. Katılmadığımız 
yönleriyle ilgili olarak değişiklik önergeleri verme imkânının bize açık tutulması lazımdı; ama, bu
gün Danışma Kurulunda, Sayın Meclis Başkanımızdan öğreniyoruz ki, iktidar Partisi tarafından 
önergeler verilmiş ve muhalefetin önerge verme yollan kapanmış. Bundan önceki Vergi Kanunun
da da bu yola başvuruldu ve biz, o yola başvuran arkadaşlarımızı -istemeyerek de olsa- seçmenle
rine bildirmek durumunda ve mecburiyetinde kaldık. Çünkü, ben bu kürsüden "bunu yapacağım" 
demiştim. Şimdi de aynı şekilde, İktidar Partisi, gene önergeler vermek suretiyle, muhalefetin de
ğişiklik önergesi vermesi yollarını da kapatıyor. 

Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bu memleketin, bu milletin hayrına kanun çı-
karacaksak usul ve yöntem bu olmamalıdır. Her şeyden örice, çıkarılan kanunlar hakkında -velev 
ki yetki kanunu dahi olsa- grupların bu konudaki görüşleri samimiyetle alınmalı ve ondan sonra bu 
gibi teklifler doğrudan doğruya Danışma Kurulu tarafından yapılabilmelidir. 

Biz, bir muhalefet partisi olarak, Hükümetin bu konuda Meclis gündeminde değişiklik yapma, 
sırayı öne alma ve çalışma sürelerini uzatma hususlarında, zaman zaman vaki olan taleplerine müs
pet bakıyoruz ve yardımcı oluyoruz; ama, bu şekilde, Parlamentoyu -lâ teşbih diyorum- âdeta bir 
körebe sahası, oyun sahası haline getirme tarzındaki çalışmalara sadece Refah Partisinin değil, hiç
bir milletvekili arkadaşımızın katılmayacağı ümidindeyim. 

Şahsen bu önergeye ret oyu kullanacağımı ifade eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (RP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 'ANAP 
ve RP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Saysanıza... 

BAŞKAN - Efendim, saydık, görüyorsun. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Saymadınız! 
BAŞKAN - Efendim, saydım; sizden öğrencek de değilim; kürsüden görüyorum. Lütfen, Di

vana müdahale etmeyin... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Götürü usul mü oluyor? 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Ankara Milletvekili H. Uhıç Giirkan ve 47 arkadaşının, Anadolu Ajansını kendisine ve ya

kınlarına dokunmayan gazetecilik dışı bir kuruma dönüştürmek suretiyle görevini kötüye kullandı
ğı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Tansu 
Çiller hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/21) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şu anda bana intikal eden bir duruma göre, Sayın Başbakan 
hakkında, Sayın Uluç Gürkan ve 47 arkadaşı tarafından verilen soruşturma önergesinden, daha son
ra 10 milletvekili imzasını çekmiş ve bunun yerine ne zaman geldiği belli olmayan 18 imzalı öner
ge verilmiş. Bu itibarla, durumun tam anlaşılabilmesi için birleşime 5 dakika ara vereceğim; çün
kü, bir soruşturma önergesinde imza sayısı 45'in altına düşerse, o soruşturma önergesinin otoma-
tikman düşmesi lazımdır. Yani, verilmiş bir önergeye daha sonra imza ilavesi mümkün değildir, an
cak, yeniden bir soruşturma önergesi verilebilir. 

Bu itibarla, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.36 

• - ; — | | 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.43 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Işılay Saygın (İzmir) 

— ; @ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104 üncü Birleşiminin îkinci Oturumunu açı
yorum. 

Sayın milletvekilleri çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 
A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. - Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının, Anadolu Ajansını kendisine ve ya

kınlarına dokunmayan gazetecilik dışı bir kuruma dönüştürmek suretiyle görevini kötüye kullandı
ğı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Tansu 
Çiller hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/21) (Devam) 

BAŞKAN - Gündemin, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci sırasında yer alan 
konuyla ilgili olarak öğrendiğim bir husus var. 

Malumunuz, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, Başbakan ve bakanlar hakkında verilecek 
soruşturma önergesinin 45 milletvekilinin imzasını taşıması ve bunun devam etmesi lazım. Bizim 
daha önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinde okuduğumuz, Sayın Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının 
verdiği soruşturma önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunduktan sonra, Sayın Bülent 
Akarcalı, Sayın İrfan Gürpınar, Sayın Hüseyin Özalp ve Sayın Hüsamettin Özkan, önergedeki im
zalarını çekmişlerdir ve soruşturma önergesindeki imza sayısı 44'e inmiştir. Daha sonra da imza
sını çeken arkadaşlarımız var; ama, arkasından, 18 milletvekili arkadaşımız tekrar bu soruşturma 
önergesine katılmıştır. 

Malumunuz, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, soruşturma önergesindeki imza sayısının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının yüzde 10'u olması gerektiğine göre, önergedeki 
imza sayısının 45'in altına inmesi halinde önergenin düşmesi gerekir. Dolayısıyla, önerge düştük
ten sonra, Başkanlık Divanının daha sonra önerge sahibine haber vermek suretiyle imzalan tamam
lattırması da bence mümkün değildir; çünkü, arkadaşlarımızın yeni bir önerge vermesi lazım. Zira, 
daha önceden Danışma Kurulunda karar alınmış ve görüşme günleri belirtilmiştir. 

Bu itibarla, ben, verilen bu soruşturma önergesindeki imza sayısının 45'in altına düşmesi ne
deniyle önergenin düştüğünü kabul ediyorum ve işleme koymuyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, izin verir misiniz... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, tutanaklara geçmesi açısından bir hususu belirtmek 

istiyorum. • 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) - Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi önceden hazırlanıyor ve ba
sılıp dağıtılıyor. Gündemi hazırlama işi oturumu yöneten başkanın görevi değildir. Başkanlık Di
vanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bu gündemi basdırıp dağıttırdığına göre ve sizin bah
settiğiniz gibi eğer bu önerge düşmüşse, Başkanlığın bunu düşürmesi ve gündemden çıkarmış ol
ması lazımdı. Şimdi, buraya getirilen şeyin burada görüşülmesi lazım. Siz burada gündemi yeniden 
belirlemiş oluyorsunuz, Başkanlığın gündeme aldığı bir hususu siz burada gündemden çıkarmış 
oluyorsunuz, hem oylamasız hem de tartışmasız... Bu, eğer böyle olursa, bundan sonra, yarın her
hangi bir sebeple bir başkan da bir başka şeyi gündemden çıkarabilir. Bana göre, bu uygulamanız 
doğru değil. 

BAŞKAN - Bakın, önergeyi görüşmeye başladık; ancak, anayasada kesin hüküm var: Bir so
ruşturma önergesi verildiği ve gündeme alındığı tarihte 45 imza taşıyor; ama, görüşmeye başlama
dan önce imza sayısı 45'in altına düşmüş. İsterseniz usul tartışması açayım. Yarın, öbürgün bunun 
sakıncaları da olacak. Bazı arkadaşlarımız bir önerge verecek, işte, hatıra binaen imzalar toplancak, 
sonra işin ciddiyeti burada anlaşılınca imzalar çekilecek, Anayasada yazılı çoğunluğa sahip olma
yan araştırma önergeleri, genel görüşme önergeleri, gensoru önergeleri burada görüşülerek kabul 
veya reddedilme durumunda kalınacak. , 

Ben burada gündemi değiştirdiğimiz kanaatinde değilim; çünkü, ortada görüşülmeye ehil bir 
önerge yok; ama arkadaşlarımız uygun görürlerse, burada bir usulsüzlük yoktur... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, kanaatimce, eğer bu önergedeki imza sayısı eksildiy-

se, eksildiği anda Başkanlığın bunu gündemden düşürmesi lazımdı. 
BAŞKAN - Onda haklısınız. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ama Genel Kurula, "Gündeminiz bu" dedikten sonra, burada düşür

mek... Bakınız Sayın Başkanvekili başını sallıyor; doğru diye tasdik ediyor. 
BAŞKAN - O, sözlerinizi tasdik anlamında sallamıyor başını. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Öyle anladım. 
Bakınız, ileride... 
BAŞKAN - Sayın Aşık, bir öneride bulununuz, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, sorut

turma önergesinin 45 imza taşıması lazım. Arkadaşlarımız imzalarını geri çekmekle soruşturma 
açılmasını istemekten vazgeçmişlerdir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, şu anda... 

BAŞKAN - Efendim, bunun başka anlamı yok. Önerge düşmüştür. Düşen bir önergeyi de bi
zim müzakere etmemiz yanlıştır. Onun için, benim kanaatim bu şekildedir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, bakınız, itirazımı tekrar etmek istiyorum. O önerge
nin şekU, tamamlanması bakımından tartışma yeri burası değil. Meclis Başkanlık Divanı bunu o za
man düşürür, buraya da koymazdı, biz de kabul ederdik; ama, buraya konulduğuna göre, çıkarıl
ması yanlış olur. 

BAŞKAN - Efendim, Başkana verilen önergedeki imza eksikliği anlaşıldığına göre, bizim Ge
nel Kurulda bunu fark etmemiz... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Efendim, burada inceleyemezsiniz; burada ne zaman incelediniz? 
BAŞKAN - Israr ediyorsanız usul tartışması açayım, Genel Kurulun kararına bağlayayım. 

(DYP sıralarından gürültüler) 
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Sayın Aşık'a şu yönden hak veriyorum : Gündemi ben değiştiriyormuşum gibi bir duruma 
düşmeyeyim. O bakımdan, uygun görürseniz usul tartışması açacağım. 

VII. - USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
1. - Bir Meclis soruşturması önergesindeki imza sayısının 45'in altına düşmesi halinde öner

genin otomatikman düşmüş sayılıp sayılmayacağı hakkında. 
BAŞKAN - Usul tartışması açıyorum. 

İki lehte iki aleyhte söz vereceğim... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Size de söz vereceğim efendim. 

Buyurun Sayın Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bugün, Meclisin 
denetleme günü olarak çalışma programımızda belirleniyor; her salı günü saat 15.00'te başlayan 
toplantıda, dağıtılmış olan gündem gereğince, arkadaşlarımız, hangi denetleme yollarına başvurul
duğunu tespit edip hazırlıklarını ona göre yaparak Meclise geliyorlar. 

Meclis çalışmalarının gerçek anlamda bir yasama faaliyeti ve denetleme faaliyeti olabilmesi 
için, bu çalışmalarda bir istikrar olması zorunluluğu vardır. İstikran sağlayan husus da İçtüzük hü
kümleri ve o İçtüzüğün gerektirdiği şekilde, Meclis Başkanlık Divanının, Danışma Kurulunun al
dığı kararlardır. Önümüzdeki gündemde bulunan "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" arasında, An
kara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının verdikleri soruşturma önergesi var. Bu 
önerge görüşülecektir diye Meclis gündemine konulduğuna göre, şu anda oturumu yönetmekte 
olan Sayın Başkanvekilinden daha yetkili olan Meclis organları bu gündemi tespit etmişler, bura
ya yazmışlar ve görüşüleceğini de bütün üyelere duyurmuşlardır. Burada Sayın Meclis Başkanve-
kilinin, önergenin usulüne uygun verilip verilmediğini, önergedeki imzaların yeterli olup olmadı
ğını araştırmak gibi ayrı bir görevi yoktur. Esasen bu önergede vaktiyle verilmiş olan 47 imzadan 
bazıları bir ara aşamada geri alınmışsa, 2 nci defa bu önergeye katılan arkadaşlarımızın imzalarıy
la önergedeki Anayasal şart yerine getirilmiştir; yerine getirilmiştir ki, gündeme konulmuştur. Ar
tık bunu tekrar araştırıp, her safhada, Meclisi yöneten başkanın mesele haline getirmesi mümkün 
değildir. 

Eğer, Sayın Başkanın mantığı ile hareket edecek olursak, şimdi de bu önergeyi okuttuktan son
ra, müzakere etmeden evvel, "bu 47 kişi imzasına sahip mi değil mi, hâlâ imzanızı tutuyor musu
nuz geri mi aldınız" diye yoklama yapması lazımdır. Bu 47 kişi burada yoktur. Bunlar hazır olsa
lar dahi, yeni baştan "Siz bu imzalarınıza sahip misiniz, yoksa görüşülmeye geçerken şu arada vaz 
mı geçtiniz" diye, yeniden araştırma yapması gerekir... 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Yazılı değil, irade beyanı. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Efendim, irade beyanı olmuştur bir ara aşamada, onu 

ben de kabul ediyorum; 7 kişi veya 4 kişi imzasını almış; ama, 18 imza ile o eksiklik giderilmiş; 
artık, Anayasanın aradığı 45 kişilik imza sayısı değil, daha fazlası meydana getirilmiş. Bütün bunr 

lan kim değerlendirir; bütün bunları oturumu yöneten başkanvekili değerlendirmez, bu gündemi 
hazırlayın Meclis organı değerlendirir; o değerlendirme bu binanın dışında yapılmış ve gündeme 
girmiştir. Bu safhadan sonra, Genel Kurulun yapacağı iş gündem değişikliği değildir. Aslında gün
dem değişikliği de yapılacak olursa, onun usulü vardır; ya Danışma Kurulu karar alır veya Danış-
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ma Kurulu toplantısından sonra, gruplardan herhangi birisi böyle bir itirazı gündeme getirmek su
retiyle önerge verir, o önergenin müzakeresiyle gündem değişebilir. Eğer bu türlü gündem değişik
liklerini usul haline getirirsek, birtakım görüşmeler her aşamada engellenebilir; şu anda şöyle bir 
eksiklik oldu, bu anda böyle bir ekseklik oldu, imza değişti gibi, metin değişikliği oldu gibi ifade
lerle Meclisin çalışmaları sekteye uğratılabilir. Bu yolu açmamak bakımından, Sayın Başkanın aç
tığı usul görüşmesinde, takip ettikleri tutumun yanlış olduğunu ifade ediyorum ve gündemin oldu
ğu gibi takip edilmesi zorunluluğuna işaret ederek sözlerime son veriyor, Yüce Heyetinizi saygıy
la selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 

Yalnız ben gündemi değiştirmiyorum. Usul müzakeresi açmamdaki amacım, Genel Kurulun 
iradesine başvurmuş olmaktır. 

Sayın Gürkan, buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten de Başkan

lık Divanında oturan Başkanvekilinin gündemi değiştirme yetkisi yoktur. Bu gündem, Başkanlık 
Divanı tarafından alınmış ve önümüzdeki basılı metne girmiştir. 

Şimdi, o hafta Meclisi yönetecek her başkan gündemi önüne alır ve çalışır. Burada, Genel Ku
ruldaki çoğunluğa sığınıp, bir zaman tasarrufu anlayışına girilmesi son derece yanlıştır. Eğer o haf
ta yetkili olan Başkanvekilinin bir itirazı olacak idiyse, bunu önceden Başkanlık Divanına yapma
sı ve bu gündemin yeniden düzenlenmesi gerekirdi. Ancak, şu an Genel Kurul iradesi yanıltılmak 
isteniyor -biraz yetki tasarısını filan da görüşmek durumunda olduğumuz için- zamandan tasarruf 
maksadıyla sunî bir sorun yaratılıyor. 

Şimdi, o kadar sunî bir sorun ki, evet bazı imzalar çekilmiştir; ama, asıl -tutanaklarda düzel
mesi bakımından söylüyorum- çekilen imzalar hatıra binaendir. Bazı imzalar hatıra binaen çekil
miştir; 10 imzadır, yerine 18 imza verilmiştir. Artık, Uluç Gürkan ve 47 arkadaşı değil, 55 arkada
şına çıkmıştır sayı; sayı da artmıştır ve bu da bir yarışma içinde olmamıştır; bu Meclisin ilgili ku
rumları, "sayı düştü, tamamlayın" diye beni uyarmıştır, o uyarı gereğince yapılmıştır. Bu arada -
gene tutanaklarda bir düzeltme yapmak için söylüyorum- Sayın İrfan Gürpınar, imzasını çekenler
den değil, yeniden verenlerdendir. 

Ayrıca, hepiniz biliyorsunuz ki, bu Mecliste bir yoklama istendiği zaman, Başkan, önergede
ki imzaları kontrol eder. Tekabbül diye bir olay var; yoktur o kişi, birisi onu tekabbül eder. Şimdi, 
eğer, çekilen imzayı geçerli, ama yerine verilen yeni imzayı geçersiz sayma gibi bir çifte standar
da düşersek, tekabbül olayından hareketle, kıyasen, yeni verilen imzaların bu soruşturmanın zama
nında görüşülmesine neden olacağını kabul etmezsek, burada, gerçekten, Sayın Korkmazcan'm de
diği gibi, sırf kendi keyiflerimiz için, yetki tasarısını gece saat kaça kadar görüşeceğimiz konusun
daki kuşkularımız nedeniyle, Meclis gündeminde, hiç hakkımız olmayan oylamaları yapmış olu
ruz. 

Nihayet, son bir olay da, bakın, eğer bu soruşturma önergesini görüşmezsek -usul tartışması 
sonunda böyle bir oy verirseniz- bu gündem bütünüyle düşmüş olur. 1 inci maddesi aşıldığı zaman, 
bu Meclis, 2 nci maddeyi hangi hakla görüşecektir?! Gündem bütünüyle bozulmuştur. Eğer, huku
ka, İçtüzüğe, yasalara, mevzuata riayet edeceksek, burada bu soruşturmayı şu an, zamandan tasar
ruf diye devreden çıkarma yoluna gidersek, bundan sonra, Meclisi yöneten Başkana düşen, oturu-
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mu kapatmaktır; oturuma devam ederse, o, ne yazık ki, gündem bozulduğu için, biraz usulüne uy
mayan bir oturum olur. 

Bu anlayışla, hepinizin durumu değerlendireceğini düşünüyorum. 

Saygılar. Sağ olun. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Değerli milletvekilleri, bakın, burada 48 imza sahibinin ismi okundu; daha sonra imzalarını 

çeken arkadaşların isimlerini okuyorum : İstanbul Milletvekili Gürol Soylu, İzmir Milletvekili Ti
mur Demir, İstanbul Milletvekili Melike Tugay Haşefe, İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas, İstan
bul Milletvekili Engin Güner, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, İstanbul Milletvekili Halil Orhan Er-
güder, Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp, İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı... 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir bakan veya bir başbakan hakkında soruşturma istemek ciddî 
bir iştir ve "bu bakan ve başbakan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre suç işlemişir, bunu Yü
ce Divan yargılasın" diye imza veriyoruz. Bu kadar ciddî bir işte, veren insanlar bu imzalarını son
radan geri çekiyorlarsa, demek ki bunun ciddiyetine inanmamışlar; bunun günahı bende değil. 

Şimdi, ben önergeyi işleme koymamazlık yapmıyorum, işte usul tartışması açtım; ama Ana
yasanın 11 inci maddesi, Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayan temel 
hukuk kurallarıdır" diye genel ilke koymuş. Anayasanın 100 üncü maddesi "soruşturma önergele
ri 45 imzayla verilir" diyor; ama, bu önergede imzası olan 48 milletvekilinden 10 tanesi imzasını 
geri çekmiş. Şimdi, bu durum burada fark edilmiş, dolayısıyla soruşturma talebi düşmüştür. Ben 
bunu hatırlatmak istedim. 

Bu konuda Genel Kurulun oyuna başvuracağım. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyo

ruz. 

BAŞKAN - Tamam, karar yetersayısını arayalım efendim. 
Tutumumun doğru olup almadığını oylarınıza sunuyorum : Tutumumun doğru olduğunu ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Benim tutumumun doğru olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla, 
gündemi değiştirme gibi bir sonuç da, Başkanın talebiyle değil, Genel Kurul oylamasıyla sonuçlan
mıştır ve bir başka emsal de olmaz. 

Şimdi, gündemin, "Özel Gündemde Yer Alan İşler" kısmına geçiyoruz. 
VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 
A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
2. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 arkadaşının, hayalî ihracat iddialarının üzerine 

gitmeyerek devletin zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Ka
ya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile 
Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal haklarında, Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si (9/22) 

BAŞKAN - Genel Kurulun 3.5.1994 tarihli ve 98 inci Birleşimde alınan karar gereğince, 2 nci 
sırada bulunan, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 arkadaşının, Hayalî ihracat iddialarının üze-
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rine gitmeyerek Devletin zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alpte
moçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal haklarında, Anayasanın 100 üncü maddesi uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergenin görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu görüşmelerde, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir 
diğer imza sahibine; şahısları adına iki üyeye ve son olarak da hakkında soruşturma istenmiş bulu
nan Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Ba
kanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'a söz verilecektir. 

Bu önerge, 50 üyenin imzasıyla verilmiş, daha sonra, Sayın Nabi Sabuncu'nun imzasını çek
mesi üzerine önergede 49 üyenin imzası kalmıştır. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi, şahıslar ve ilgili bakanlar için 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturma önergesi, Genel Kurulun 28.4.1994 tarihli 97 nci Birleşiminde okunmuş ve 

bastırılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Soruşturma önergesini tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği gibi ihracat, ülkenin kalkınmasında önemli bir itici güçtür. Bu itici gücün süreklilik 
kazanması ve giderek büyük boyutlara ulaşması için hükümetler çeşitli dönemlerde ihracatı artır
mak için idarî, hukukî ve malî kararları kapsayan teşvik tedbirleri almışlar ve bunları uygulamaya 
koymuşlardır. 

Ancak, 1984-1990 yılları arası ihracatı artırmak bahanesiyle yürürlüğe konulan teşvik tedbir
leri yanlış ve maksatlı uygulamalar sonucu hedefine ulaşamamış devletimize bugünkü değerleriy
le trilyonlara varan zararına sebebiyet vermiştir. 

Hatta, yanlış ve maksatlı uygulamalar o kadar ileri boyutlara ulaşmıştır ki, ihracatla ilgili ka
mu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarıyla ilgili almış olduğu her türlü tedbirler yürürlüğe so
kulmayarak devletin zararının artmasına sebebiyet verilmiş, Hayalî İhracat yapanların işini kolay
laştırmıştır. Bir nevi devletin eli ve kolu bağlanarak devleti, hayalî ihracatçıların işini kolaylaştıran 
kurum haline gelmesine sebebiyet vermişlerdir. 

Yine, hayalî ihracatla ilgili her türlü yayın, ihbar ve rapor yoluyla yapılan uyarılar ilgili üst dü
zey bürokratlarda bekletilerek hayalî ihracatçılara trilyonlara varan haksız ödemeler yaptırılmıştır. 

Hatta bu davranışlar o kadar ileri götürülmüştür ki, hayalî ihracatçılara haksız ödeme yapmak 
istemeyen kamu görevlileri ya sürülmüş veya pasife edilmişlerdir. 

Ayrıca, Devletin zarara uğramasına sebebiyet veren ilgili ve yetkili bazı üst düzeydeki borük-
ratlar hakkında müfettiş raporlarında belirtilen TCK yönünden yerine getirilmesi gereken cezaî iş
lemlerle ilgili her türlü evraklar da bekletilerek yürürlüğe konulmamış ve bunların adaletin pençe
sinden kurtarılmaları sağlanmıştır. 

Nitekim, hayalî ihracatın boyutlarını ve ihracatın sorunlarını araştırmak amacıyla kurulan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi 10/5-8 Sayılı Komisyonununun hazırlamış olduğu rapor da iddialarımı
zı doğrular niteliktedir. 
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Bütün bu sebeplerden dolayı, eylemleri Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyan eski 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İ. Kaya Erdem, eski Maliye ve Gümrük Bakanları Prof. Ek
rem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, eski Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal hakların
da Anayasanın 100 üncü maddesi ve İçtüzük hükümleri gereğince Meclis Soruşturması açılmasını 
arz ve talep ederiz. 

Turhan Tayan 
(Bursa) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak, Sayın Tayan... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Mahmut Öztürk konuşacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Peki. 

Efendim, şahıslan adına, Antalya Milletvekili Sayın Faik Altun, Manisa Milletvekili Sayın Fa
ruk Saydam, Denizli Milletvekili Sayın Muzaffer Arıcı söz istemişlerdir; ancak, iki kişiye söz ve
receğim. 

Sayın Öztürk, süreniz 10 dakikadır; Danışma Kurulu öyle karar almış efendim. 

Buyurun. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; kısaca, 

hayalî ihracat olaylarıyla ilgili bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge konusunda Doğru 
Yol Partisi Grubu adına ilk imza sahibi olarak söz almış bulunuyorum... 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, grup adına olmuyor efendim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Şahsım olarak... 
BAŞKAN - Hayır, önerge sahibi olarak konuşuyorsunuz. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Önerge sahibi olarak söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, ihracatı artırmak, millî bir görevdir; ancak, suiistimale göz yummak, başka bir 
anlamdır, başka bir olaydır. Biz, Doğru Yol Partisi olarak, ihracatın artırılmas için alınabilecek her 
türlü olumlu tedbiri destekliyoruz. Ancak, 1984-1990 yılları arasında ihracatla ilgili çok ididalar ol
du; bu kürsüde iddialar oldu, basında iddialar oldu, yazılı ve sözlü iddialar oldu; ama, hiçbiri kale 
alınmadı, işin acı tarafı, 1984'te seferberliği ilan edilen ve o günlerde de söylentileri çıkan hayalî 
ihracat olaylarını, tam on yıl geçtikten sonra, bugün, burada tartışıyoruz. Yani, bu soruşturmanın, 
Türkiye'de ne kadar gecikmiş bir soruşturma olduğunu yüce takdirlerinize arz ederim. 

Sayın Başkan, her şeyden önce şunu belirtmek isterim; Biz, bu hayalî ihracat araştırmasını ya
parken şunlara çok dikkat ettik: Birinci olarak, tarafsız çalıştık, hiçbir parti ve şahsı peşinen hedef 
almadık. 

İkinci olarak, tamamen, kamunun elindeki bilgilere ihbar edildi, ilgili kamu kurum ve kuruluş
larının teftiş birimlerinde bekletilen bu konudaki dosyalar ele alındı. Yani, devletin elindeki bilgi 
ne ise, o esas alındı; hiçbir duyuma, asılsız bir ihbara itibar edilmedi. 

Üçüncü olarak, kuşkulanılan her konunun üzerine gidildi, hiçbir konu kapatılmadı. 

Dördüncüsü ve en önemlisi olarak, "hırsızın partisi olmaz" prensibiyle hareket edildi. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; hayalî ihracat olayı, sırf, Türkiye'ye döviz girsin de nasıl girerse 
girsin olayı değildir. Buna biz bu açıdan bakarsak, Türkiye'de gerçekten ciddî ve namuslu ihracat
çıları lekelemiş, hatta onları diğer hayalcilerin gölgesinde bırakmış oluruz. Biz bu çalışmayı yapar-
ken, her şeyden önce, devletin teftiş birimlerinde hazırladığı dosyaların 66 ay süreyle kurumların
da bekletildiğini gördük, bunları tespit ettik. 

Bu ne demektir; devletin ilgili teftiş birimleri hayalî ihracat vardır diye tespitler yapıyor; ama, 
o günün yönetimi, ilgili kişiler bunu bir kenara iterek 66 ay bekletiyor ve hiçbir işlem yapılmama
sını sağlıyor; işte bunun için Meclis soruşturması açılması gerekir ve mutlaka bu hesabın -geç de 
olsa- sorulması lazımdır; bunun için bu soruşturmayı destekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye çok enteresan bir ülke: Bir simit çalan veya küçük bir pa
rayı zimmetine geçiren bir memur hapse atılıyor, memuriyetten atılıyor ve ona en ağır ceza verili
yor; devletin trilyonlarını, milyarlarını götüren kişilere ise hiçbir şey yapılmıyor; hatta çeşitli ka
nun ve kararnamelerle korunuyor; işte bunun için Meclis soruşturması açılması gerektiğine inanı
yoruz. 

Burada en önemli tespitlerimizden birisi şudur : Devlet, çeşitli oyalamalarla on yıl erozyona 
tabi tutulmuştur; ticaret ahlakı ile toplumsal ahlak erozyona uğramıştır. "Büyük çalana hiçbir şey 
yapılmıyor; ama, küçük hırsızlık yapana büyük cezalar veriliyor" şeklinde bir kanaat yaygınlaştığı 
için, toplumda dejenerasyon başlamıştır. Bunlara göz yumanların yakasına yapışılması gerektiği 
için bu soruşturma açılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; biz her zaman ihracatın artmasından yanayız. Ancak, bu ihracat. 
olaylarını detaylı olarak incelersek -içişleri ve Adalet Bakanlarının ellerinde bilgiler var- hayalî ih
racat olaylarından, terör örgütlerinden PKK'ya, diğer aşırı sol örgütlere milyarlar ve trilyonlar ak
tığını görürüz. Devletin hudut kapıları kalbura dönmüş ve bu adamları, terörün önemli bir kısmım 
hayalî ihracatla finanse etmişlerdir. Bunlara göz yumanların yakasına yapışılması gerektiğine inan-

.dığımız için bu soruşturmanın açılması zorunludur. 
Size çok acı bir gerçeği söylemek istiyorum : İsviçre'de Magaryan kardeşler var; bunlar 

1970'li yıllarda Los Angeles Konsolosumuzu şehid eden Mıgırdıçyan'ın kız kardeşinin çocukları
dır ve Türkiye'ye ihracat adı altında gizli örgütlere ve bankalara para gönderen insanlardır. Bu pa
ralar doğuda ve güneydoğudaki 'vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, askerlerimizin şehit edilmesin
de sıkılan kurşun olmuştur. Bunun da hesabının görülmesi için bu soruşturmanın açılması gerekti
ğine inanıyoruz. 

"İhracat gelirlerimiz artıyor" dendi, "1984-1989 yılları arasında ihracat gelirleri arttı, patladı, 
çatladı" dendi; tespitlerimiz aynen şöyle : 1984-1989 yılları arasında ihracatın yüzde 50'si hayalî 
çıktı. Bunu, Sayın Pakdemirli de gayet iyi biliyor; ihracatın yüzde.50'si net olarak hayalî çıktı. 
Yüzde 50 nereden finanse edildi biliyor musunuz; o günkü Hükümet, iç ve dış borçlanmaya gire
rek, bankalardan faizle para alarak ya da Hazine bonolarıyla borçlanarak bu hayalî ihracata finans 
aktardığı için, bunu tespit ettiğimiz ve bunların hesabının sorulması gerektiğine inandığımız için bu 
soruşturmanın açılması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; özellikle 1984-1989 yılları arasında bu hayalî ihracatı tespit eden, 
bu hayalî ihracatın önüne geçmek isteyen namuslu kamu bürokratlarının eli kolu, çeşitli genelge
lerle, sürgünlerle veya sözlü tehditlerle bağlanmıştır. Ellerinin, kollanılın bağlandığı şuradan orta
ya çıkıyor: Dosyalar 66 aya kadar bekletiliyor. Bundan iyi delil mi olur. Kamu işlemez hale geti-
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rilmiştir. Raporda belirtildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, âdeta hayalî ihracatçıların işini 
kolaylaştırır hale getirilmiştir. Bu işi kolaylaştıranların yakasına yapışılması için, Hayalî ihracat so
ruşturması açılmasının gerektiğine inanıyoruz, açılmalıdır da. 

Sayın Başkan, bütün ikazlara rağmen, devletin milyarları, trilyonları, özellikle akşamüstü ve
rilen ödeme emirleriyle, Merkez Bankasına baskı yapılarak, hayalî ihracatçılara para ödctildiği i-
çin, kanunsuz emirler ile para ödetildiği için ve hayalî ihracatçıların bu paraları alıp, davul ve zur
nayla Amerika'ya kaçıp, orada, şimdiki yalancı dünyanın cennetinde yaşadıkları için, bu yaşama
yı sağlatan insanların yakasına yapışılması için, Meclis soruşturmasının açılmasının gerektiğine 
inanıyoruz. Değilse, bu, hiçbir zaman, bir şahsı veya bir partiyi hedef almamıştır, 

Sayın Başkan, sayın üyeler; hayalî ihracat, sırf bir kişinin, "geleyim de, şöyle gideyim devle
tin şu kadar milyarlarını çarpayım" olayı değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Öztürk, size 3 dakika daha süre veriyorum; buyurun efendim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - "... hayalî ihracattan elde ettiğim bu parayı, şöyle bir lüks 
yerde yiyeyim" olayı da değildir. Bu işin içerisinde uyuşturucu ticareti vardır, silah ticareti vardır 
veya hayalî ihracattan elde edilen paralar, uyuşturucu ve silaha gitmiştir. Bu giden paralar da, bu
gün doğuda, güneydoğuda askerlerimizi ve doğuda yaşayan vatandaşlarımızı şehit etmekte kulla
nılmaktadır. Bunlara imkân sağlandığı için bu Meclis soruşturmasının açılması gerekir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; hâlâ toplumun vicdanı sızlıyor, Başbakanlık Teftiş Kurulu bir ce
lallendi, gitti, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığında veya Planlamada derecesi 5 ila 15 arasında ne 
kadar küçük memur varsa, onların yakasına yapıştı ve o memurları şimdi mahkemeye gönderip ge
tiriyor. Bir memurun 15, 20, 30 davası oldu; ama, bunu yiyen, yediren, buna imza atan, kara göz
lüklü, küçük çantalı adam, televizyon kurdu, metresleriyle yaşıyor ve Türkiye'de ona kimse bir şey 
yapamıyor. Bunun için Meclis soruşturması açılması lazım. Devlet bugün için vardır, devlet başka 
gün için yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, bir konu daha var : Her şeyden önce, Yüce Meclise çok tarihî bir görev düşü
yor. Türkiye'nin, kimsenin babasının çiftliği olmadığı, kimsenin yaptığının yanına kâr kalamaya
cağını ispat etmek için bu Meclis soruşturmasının açılması lazımdır, bu elzemdir. Bence, bu Mec
lis, PKK konusunda ne kadar ciddî ve kararlıysa, hayalî ihracat konusunda da ciddî ve kararlı ol
malıdır. 

Sayın Başkan, bakıyoruz, nice milyarder adamlar, nice fabrikatörler, nice namuslu tüccarlar, 
iflas ediyor, bir ekmeğe muhtaç oluyorlar; ama, devlete kör kuruş vergi vermemiş, devlete en ufak 
bir şekilde faydası olmamış, insanlar televizyon kuruyor, gazete satın alıyor, yatları var, villaları 
var, Türkiye'de, istedikleri zaman, hangi partiden olursa olsun en üst siyasilerle görüşüyor, konu
şuyor ve devlete tek kuruş vergi vermiyor. Bu değirmenin suyunun nereden geldiğini sormak için 
hayalî ihracat soruşturmasının açılması lazımdır. Bu soruşturmayı açın. Bunlarda, bir partinin de
ğil, bütün partilerin vebali vardır. Burada siyasî olan herkesin vebali vardır. Biz, hiçbir şahsı hedef 
almadık. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bir konu daha var : Ben, Sayın Adalet Bakanımıza burada söyle
dim; hayalî ihracat araştırmasını yaparken, bir konuyu tespit ettik. Ziraat Bankasında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Öztürk, lütfen son cümlenizi söyler misiniz. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Sayın Başkan, 2-3 dakika daha süre rica edeceğim. 

BAŞKAN - Peki, buyurun efendim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Bir memur, yanlışlıkla, nasıl olduysa, 4 bin liralık pulu 

zimmetine geçirmiş. Benim adaletim, Türkiye'nin adaleti, bu 4 bin liralık pulu zimmetine geçiren 
memuru 6 ay hapsetmiş, bir de memuriyetten men ederek memuriyetten uzaklaştırmış. Şimdi o me
mur içeride; bu işe göz yuman, 66 ay dosyaları bekleten, kanunsuz emirlerle Merkez Bankasından 
parayı ödeten ve Başbakanlığın çıkardığı genelgenin altına kendi elyazısını yazacak kadar cüretkâr 
başka bir memur ise, bugün, Türkiye'de çok ihtişamlı bir hayat yaşıyor. Onun yakasına yapışılma-
sı için bu Meclis soruşturmasının açılması gerekir. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Ne alakası var... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Meclis soruşturması açılsın, alakasının ne olduğunu görür
sünüz Sayın Pakdemirli, endişelenmeyin!.. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Bu soruşturma onun yakasına yapışmaz, Meclisi aldatma
yın, Meclisi yanıltmayın. 

MAHMUT ÖZrÜRK (Devamla) - Peki, vaktinde niye göz yumdunuz? Onun hesabını ver. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sen beni muhatap al. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Onun hesabını ver, niye vaktinde göz yumdun? Ne hakla 
göz yumdun? Onun hesabını ver. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyelim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Sayın Başkan, sayın üyeler; bu Meclis soruşturmasının 
açılmasında son derece zaruret olduğuna inanıyorum. Çünkü, şayet bu Meclis soruşturması açıl
mazsa, bundan sonra meydana gelecek olaylara da şimdiden göz yummak, prim vermek olacaktır. 

Ben, bu Meclis soruşturmasının açılması kanaatindeyim ve bu yönde oy kullanacağım. Bu 
Meclis soruşturmasının, Türkiye'de yetimin hakkını yiyenlerin yakasına yapışılmasına bir vesile 
olacağına inanıyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere, Anayasaya göre, Meclis soruşturması, Bakanlar 

Kurulu üyeleri ve Başbakan hakkında açılır; bürokratlar hakkında doğrudan doğruya savcıların so
ruşturma açma yetkisi vardır. Düzeltme babından bu hususu ifade ediyorum. Memuru Muhakemat 
Kanunu olmasa bürokratlar daha iyi yargılanır ya... 

İLHAN KAYA (İzmir) - Meclisi yanıltmasınlar. 
BAŞKAN - Şahısları adına, Antalya Milletvekili Sayın Faik Altım; buyurun. 
FAİK ALTUN (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hayalî ihracat iddialarının üze

rine gitmeyerek devletin zarara uğramasına neden oldukları için 4 eski bakan hakkında bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önerge nedeniyle şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclis bünyesinde, hayalî ihracatın boyutlarını ve sorunları araş
tırmak amacıyla kumlan komisyonun üyesi olarak görev yaptım. Hazırlanan raporu, muhalif oldu
ğum hususları belirterek imzaladım. Rapora yaptığım itirazlarımın, gündemimizde bulunan soruş
turma öregesiyle ilgisi vardır. 
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Komisyon, ne yapıldığını araştırmıştır, olan bitenin hesabını belirlemeye çalışmıştır. Bu işle
rin neden yapıldığı araştırılmıştır. Yine, milletin parasının nerelerde olduğu sorunu araştırılmamış
tır. 

Raporda, ihracat işlemlerinden sorumlu dönemin Başbakanı ve bakanları sorumlu tutulmuştur. 
Ne yazık ki, hayalî ihracata zemin yaratan bu kararların neden verildiği hiç araştırılmamıştır. Yine, 
olaylardan sorumlu pek çok bürokrat hayalı ihracat olayının dışında tutulmuştur. Birçoğunun da 
bilgisine başvurulmuştur. Hayalî ihracat olaylarında ilgili savcılıklarda ve mahkemelerde bekleti
len dosyalara hiç dcğinilmemiştir. Suçlular, tozlu dava dosyalarının arasında saklanmıştır. Geri 
alınması talep edilen teşviklerin geri alınması hepten unutulmuştur. DPT'ye gönderilen 230 haya
lî ihracat dosyası hiçbir işlem yapılmadan bekletilerek zaman aşımına uğratılmıştır. Dosyalardan 
evrak ve raporların kaybolduğu tespit edilmiş, sorumluları hakkında soruşturma açılmamıştır. Ra
porda, hayalî ihracatın, kaynağı belli olmayan döviz girişine yönelik amacı tespit edilmiş, uyuştu
rucu kaçakçılığı gibi suçlarla kazanılan paralan aklayan firmaların üzerine gidilmemiştir. Komis
yon, bu tür firmaların ilişkilerini araştırmamıştır. 

Değerli arkadaşlar, üzerine gidilmeyen, eksik bırakılan konular kısaca böyledir. Yani, araştır
ma komisyonu yalnız aysbergin su üstünde kalan kısmını belirlemiştir. Evet, orada aysbergin su üs
tündeki kısmı vardır; ama, bu kısım bile olayın büyüklüğünü, korkunçluğunu göstermeye yetmek
tedir. Aydınlatılmayı bekleyen, olayın hukukî, malî, idarî boyutları yanı sıra, siyasî ve ahlakî bo
yutları da vardır. Yani, sorun kurumsaldır. Anayasa, yasalar, yönetim anlayışı, devlet gelenekleri 
alabildiğine ihlal edilmiş, yozlaştırılmış; devlete, yasalara, yargıya, Parlamentoya güven sarsılmış
tır. 

Bakınız, Türkiye'nin 12 Eylül 1980'de 13,6 milyar dolarlık dış borcu vaçdı. Bu borç, 1984'te 
27 milyar dolara, 1991'de 54 milyar dolara, şimdi ise 70 milyar dolara tırmanmıştır. Peki, bunca 
dolar nereye gitti, kimlere harcandı? İşçiye, memura, köylüye mi? Elbette hayır. Bu kesimler 12 
Eylülden beri inim inim inlemekte, reel ücretleri sürekli düşmektedir. Peki, bunca dolar, sabit ser
maye yatırımlarına mı, reel sektöre mi harcandı? Sanayileşme için mi harcandı? Büyük çoğunluğu 
ile elbette hayır. Açıkça söyleyelim, bunca doların önemli bir bölümü, banka ve banker skandalla-
rının, devlet arsa ve kaynaklarının talan edilmesinin normal karşılandığı bir dönemde belli çevre
lerin cebine gitti ve yine yurt dışına kaçırıldı. 

Dün de bugün de kara parayı aklayanlar, vurgun yapanlar, döviz kaçıranlar aynı fırsatçılardır. 
Aynı ekonomik politikaların uygulaması sonucu yaratılmıştır. Dün 24 Ocak kararlarıyla simgele
nen, bugün 5 Nisanla özdeşleşen sağ politikaların kucak açtığı yoz zeminden güç almışlardır. (CHP 
sıralarından alkışlar) Söz konusu vurgundan, öncelikle dönemin ANAP İktidarı sorumludur; ama, 
bu sorumluluk, bugünkü DYP-SHP Koalisyon Hükümeti dönemindeki vurgunların, iltimasların, 
peşkeşlerin sorumluluğunu kapatamaz. Dün ne yapıldıysa bugün de aynısı yapılmaktadır. Sadece 
adlar ve yöntemler farklıdır. Dün bankerler battı, bugün fınans kuruluşları, bankalar batıyor. Yine, 
devlet, halk zarar görüyor, kurumlara olan güven sarsılıyor. Dün yapılanın adı soygundu, bugün ce
saret oldu. Dün bunun adı zam, zulümdü, bugün paket oldu. (CHP sılarından alkışlar.) Dün vatan 
hainliğiydi, bugün ekonomik kurtuluş savaşı oldu. Dün kapitalistlerin tuzağı idi, bugün konsensüs 
oldu. (CHP sıralarından alkışlar) 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Verin, onlar için de verin... 

FAİK ALTUN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, önümüzdeki olay bir soygurdur, devleti yöne
tenlerin vurgunudur; devlet mekanizması ve kamusal yetkiler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ya-
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salar çiğnenmiş, memurlara baskı yapılmış, buna ortak olmayanlar cezalandırılmıştır. Saptanabil
diği kadarıyla, 100 trilyona varan büyük vurgunun, tarih önünde bütünüyle açığa çıkarılması ge
rekmektedir. Bu dönem milletvekilleri olarak, hayalî ihracatçıya iltimas gösterilerek, devletin tril
yonlarca lira soyulmasının asıl sorumlularını ortaya çıkarmalıyız. Bu sorumluluğun gereği yerine 
getirilmezse, ne bugünkü ne de yarınki soygunların hesabı da sorulamaz; her şey yapanın yanına 
kâr kalmaya devam eder. Hiçbirimiz, halkımıza, zamanaşımı hükümleri nedeniyle bir şey yapıla
madığını anlatamayız/Kaldı ki, buna hakkımız da yoktur. Dünün hesabını bugün soralım ki, bugü
nün hesabını da yarın sormanın yolunu açalım. Bu, devri sabık yaratmak anlamına gelmez. Kimse 
siyasî düşüncesinden dolayı suçlanmamaktadır. Soyguncudan, vurguncudan, kaçakçıdan ve hırsız
dan her zaman hesap sorulur. Hırsız hırsızdır; hırsızın ve kaçakçının sağcısı, solcusu, dindarı ve 
dinsizi olmaz (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Açılacak soruşturmada, Araştırma Komisyonunun eksiklerini tamamlayıp, aysbergin karanlık
ta kalan kısmını açığa çıkaralım; olayların sorumlularının, yargı önünde ve kamuoyu vicdanında 
hesap vermelerini sağlayalım; bu soygunu tüm boyutlarıyla halkımızın gözü önünde açığa çıkara
lım. 

19 uncu Dönem milletvekilleri olarak sorumluluğumuz büyüktür. Kendi halkını soyan, bu soy
guna katkıda bulunan, devletin tüm kurumlarını hayalî bir kâğıda dönüştüren sorumluların açığa çı
karılması bizlerin üzerindedir. Bu sorumluluk, sadece kendimize karşı kişilik sorumluluğumuz de
ğildir; ülke sorumluluğumuzdur, doğacak çocuklarımıza, oları onur borcumuzdur. 

Bu düşüncelerle hepinize.saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (GHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Altun. 

İkinci söz sırası Sayın Saydam'da. 

Buyurunuz Sayın Saydam. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım adına, Sayın 
Turhan Tayan ve 50 arkadaşının, hayalî ihracat iddialarının üzerine gitmeyerek devletin zarara uğ-

, ramasına sebebiyet verdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uydu
ğu iddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın İsmet Kaya Erdem, Maliye ve 
Gümrük Eski Bakanları Sayın Ekrem Pakdemirli ve Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet 
Eski Bakanı Sayın Yusuf Bozkurt Özal haklannda, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde görüşlerimi Yüce Meclise arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, aynı konuyla ilgili araştırma komisyonu üyesi olarak görev yapmış bir 
arkadaşınızım. Araştırma komisyonu göreve başladığı ilk günden itibaren, Sayın Komisyon Başka
nı, ANAP hükümetlerini ve rahmetli Özal'ı, komisyon huzurunda itham edici, suçlayıcı söz ve dav
ranışlarda bulunmuş, bunu devam ettirmesi karşısında da kendisine sözlü ve yazılı ikazda buluna
rak peşin hükümle hareket ettiğini bildirmiştim. Bu suretle, komisyona çağırılan bürokratlara da et
ki yapmaya çalışmıştır. Nitekim, çalışmalarımız esnasında bir hâkim, Başkanı itham ederek istifa 
etmiş, bu da basına yansımıştır. "Onurlu hâkim istifayı bastı... Dr. Akyürek, üç sayfalık istifa mek
tubunda "Hukuk, daha önceden kurulmuş senaryolara alet olamaz; bir hukukçu olarak, ben, daha 
önceden hazırlanmış senaryolara kılıf uyduramam' diyerek istifa etmiştir." 
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Araştırma Komisyonunun ciddiyeti ortadan kalkmış, sanki bu komisyon çalışmaları mahallî 
seçimlere kadar sürdürülmek ve kamuoyunun gündeminde de ANAP hükümetlerinin önceden ka
rarlaştırılan suçluluğunun planlandığı izlenimi anlaşılmıştır. 

Esasen, hayalî İhracatla ilgili Araştırma Komisyonu Raporunda eksik belgeler vardır. Şöyle ki; 
Sayın Mesut Yılmaz'ın başlattığı 243 milyar liralık gümrük kaçakçılığı tahkikatını Sayın Başkanın 
durdurduğu hakkındaki verdiğim 3.7.1992 tarihli yazı da Raporda yoktur. 

Araştırma Komisyonu Raporu, Komisyon Başkanının arzusu istikametinde yazdırılmış ve hu
zurunuza getirilmiştir. Bu husus, geniş şekilde, Araştırma Komisyonu Raporumuzun ekinde sun
duğumuz 15 sayfalık muhalefet şerhimizde de görülecektir. 

Devletin haksız yere ödediği vergi iadeleri zamanaşımına uğramamıştır. Yargıya verilen dos
yalardan, mahkemenin verdiği karar ile devletin haklı olması halinde, faiziyle birlikte bu paralar 
tahsil edilebilmektedir. Cezaî zamanaşımının on yıla çıkarılması hakkındaki yaptığımız kanun tek
lifi ise, komisyonda, İktidar milletvekillerince reddedilmiştir. Bunun bilinmesinde fayda vardır. Bu 
önergeyi verenlerin çifte standardı, samimiyetsizliği, böylece kolayca da anlaşılabilmektedir. 

İtham edilen ve suçlanan bakanlar, esasında 30 bini aşkın ihracat olayından, 468 şirketin ha
yalî ihracata bulaştığını, bunların ise tamamına yakınının yasal yollar çerçevesinde yargıya intikal 
ettirildiğini, gerektikçe de, önleyici tedbir ve düzenlemeleri de zamanında bu Hükümetin, yani it
ham edilen bakanların hükümetlerinin aldığı görülecektir. 

Bu soruşturma önergesiyle, sadece ve sadece, gündem değiştirilerek, medyayı ve kamuoyunu, 
gündemde olan ekonomik krizin meydana getirdiği Hükümetteki yıpranmayı gözden ve kamuoyu
nun gündeminden kaçırmayı hedeflemektedirler. Hayalî ihracatın 1971 yılından itibaren başlayıp 
kontrol dahi edilemediğini, bunun önlenmesi ve ihract olayının takibi için ilk tedbir ve takip olayı
nı getirenlerin, bilgisayara geçmesini sağlayanların itham edilen sayın bakanlar olduğunun bilin
mesinde de fayda vardır. Bu suretle, hayalî ihracat yapan şirketlerin hangileri ve ortaklarının da 
kimler olduğu anlaşılabilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, elimde, 1992 yılının ağustos ayına ait bir gazete var. Bu gazetede, 
"DYP Milletvekili Sayın Mahmut Öztürk'ten Şaşırtıcı İddialar" başlığında, "hayalî ihracatta 
DYP'liler ve SHP'liler de var" denmekedir. 

NİHAT MATKAP (Hatay)-Açıkla, kim onlar... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Kimler onlar, açıkla... Açıkla... 

FARUK SAYDAM (Devamla) - Sayın Özsoy... Sayın Özsoy... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) ^-Açıkla, kimler, onlar?.. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim... 
FARUK SAYDAM (Devamla) - Araştırma Komisyonunun Başkanı Sayın Öztürk bu beyanı 

gazetelere verdiğine göre, benden daha iyi bilecektir; kendisine sorulabilir; ama, madem ısrar edi
yorsunuz, Araştırma Komisyonu üyesi olduğum için Sayın Mahmut Öztürk bunu bendenize de ver
diler; arz ediyorum. * 

Tabiî, 400'e yakın hayalî ihracata bulaşan şirket var, 256'sı hakkında takibat var. Bunların 
içinde de 10 milyan geçen şirketlerin şunlar olduğu beyan edilmekte : Menteşoğlu Pazarlama, Top 
Dış Ticaret, Çukurova Dış Ticaret, TEK-PA Dış Ticaret.. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Bu şirketlerin ortaklan kimler? 
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FARUK SAYDAM (Devamla) - Anlıyorum, "TEK-PA kimdir?" diye bana soracaksınız... 
Yine, Sayın Ticaret Bakanının imzasıyla Komisyon Başkanı Sayın Öztürk'e verilen belgelerin için
den -bize'de verdiği üzere- arz ediyorum. 

"Yukarıda adı geçen TEK-PA Dış Ticaret Pazarlama Şirketi, 3 no'lu raporda, firmanın gerçek 
dışı ihracat yaptığı tespit edilerek; aşağıda belirtilen tarihlerde gerçekleştirdiği ihracatlara ilişkin al
mış olduğu vergi iadesi ve Destekleme Fiyat İstikrar Fonu primlerinin geri alınması istenmiştir" di
yor. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sahiplerini açıkla, sahiplerini;.. 

FARUK SAYDAM (Devamla) - Sahipleri... TEK-PA Dış Ticaret ve Pazarlama Anonim Şir
ketinin tescil edilmiş ortakları ve hissedarları şöyledir : "Mehmet Ali Yılmaz, Necmettin Yılmaz, 
TEK-ART Holding Anonim Şirketi..." (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Yavaş oku... "Devlet Bakanı" desene... 

BAŞKAN - Arkadaşlar, arkadaşımız okuyor, açıklıyor işte; lütfen müdahale etmeyin! 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sen müdahale ediyorsun Başkan! 
BAŞKAN - Sayın Saydam, buyurun siz devam edin efendim. 
FARUK SAYDAM (Devamla) - "... TEK-ART İnşaat Ticaret Sanayi Şirketi, Çiset. Çeş. İn

şaat. Sana. Elem. Ticaret Anonim Şirketi" olarak ifade ediliyor. 

ADNAN KESKİN (Denizli) - Kim bunlar?.. Şimdi nerede o? 
FARUK SAYDAM (Devamla) - İhracat, 15.5.1987 tarihinde gerçekleştirilmiş. 25 tarihli Ge

nel Kurulda ise, hazinin cetvellerinde, her iki firmanın ortakları arasında Mehmet Ali Yılmaz'ın or
tağı bulunduğu ifade edilmekte. v -

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - "Sayın Devlet Bakanı" deyin beyefendi... 
FARUK SAYDAM (Devamla) - "Bu dönemde Mehmet Ali Yılmaz'ın ortağı bulunduğu Arı 

Makine A.Ş. ile Tek Video A.Ş. TEK-PA Dış Ticaret Pazarlama Firmasının ortakları arasında yer 
almaktadır" denmekte. Bu beyanı da, "gizli" kaydıyla Ticaret Bakanlığından gönderilmiş, Sayın 
Mahmut Öztürk'ün de bize verdiği belgelerden öğreniyoruz. 

ADNAN KESKİN (Denizli) - Aynı kabinede değil mi bunlar?! Komisyon Başkanı bu konu
da bir açıklama yapmalı... 

FARUK SAYDAM (Devamla) - Esasen hayalî ihracatla ilgili Araştırma Komisyonu Rapo
runda eksik belgeler vardır. (ANAP sıralarından "araba ne oldu?" sesleri, gürültüler") Bu husus, 
geniş şekilde, Araştırma Komisyonu Raporumuzda ve ekinde sunulan muhalefet şerhinde belirtil
mektedir. İtham edilen ve suçlanan bakanlar, sesasında 30 bini aşkın ihracat olayında 468 şirketin 
hayalî ihracata bulaştığını, bunların ise tamamına yakınının yasal yollar çerçevesinde yargıya inti
kal ettirildiğini ifade etmişlerdir. Esasen, hayalî ihracat, 1969-1971 yılları arasında yapılan tahsis
lerle başlayıp, hatta karaborsanın başlamasına vesile olunmuştur. " 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Saydam, size de 4 dakika süre veriyorum efendim, buyurun. 
FARUK SAYDAM (Devamla) - Peki, teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

1960'h yılların başında karma ekonomiye ve serbest piyasa düzenine geçiş başlamıştır. Ko
misyon Başkanınca hazırlatılan raporda, hayalî ihracatın doğması, 7/10624 sayılı karara aykırı dav-
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ranıldığı varsayımına dayandırılmıştır; ama, gerçekten yetersiz ve yanlışlıklarla dolu bir raporun 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde benimseneceğine inanmak istemiyorum. 

Ayrıca, bazı hayalî ihracat dosyalarının kasıtlı olarak zamanaşımına uğratıldığı iddia edilmek
tedir. Bu sorun, yıllardan beri, ağır bürokrasinin hâkim olduğu devlet çarkının süratli işlememesin
den kaynaklanmıştır. Gecikme, devleti oluşturan kurum ve kuruluşlar arasında, yetki ve görevin be
lirli şekilde tespit edilmeyişinden meydana gelmiştir. Oysaki, 1980'den sonra Bakanlıklar yeniden 
yapılandırılmış, tasnif edilen denetim farkı kanunlara geçirilmiş, 1985 yılına kadar 28 adet Bakan
lar Kurulu kararı çıkarılmış, 70 sente muhtaç Türkiye'de döviz girdisini artırmak ve ihracatı büyüt
mek hedef alınmıştır. İcranın idarî ve siyasî takdirinin sınırları içinde, yürürlükteki mevzuata uy
gun olarak çıkarılan kararnamelerle düzenlemeler yapılmıştır. 261 ve 933 sayılı yasalar ve kanun
daki düzenlemeleri Bakanlar Kuruluna bırakmıştır. Çıkarılan bütün Bakanlar Kurulu kararlarında, 
hiçbir ihracatçıya, sahtekârlık yapması, yanlış beyanname vermesi, gümrük idarelerinin ilgili her 
kademedeki memurlarının bunlara göz yumması şeklinde ne bir yazılı emir ne de bir düzenleme 
yoktur. Esasen, her görevlinin, meri kanunları yok sayması da mümkün değildir. Görevini yapma
yan bir memur ve ilgilinin görevden doğan ihmal suçunun bakanlarda aranması da adil ve hukukî 
değildir. 30 bini aşkın ihracat olayından suçlanan 256 şirketin hemen hemen hepsi yargı önüne çı
karılmış, takip edilmiştir. 

Ayrıca, hayalî ihracatın önlenmesi için bir dizi tedbir getirilerek, vergi iadesi oranları, ANAP 
hükümetleri ve bu bakanlar zamanında düşürülmüştür. 49 uncu ve 50 inci Hükümetlerin, 30 aydan 
beri bu konuda hiçbir yeni düzenleme dahi yapmadığı ve uygulamaların aynen devam ettiği malu
munuzdur. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; şimdi soruyorum : Bu ülkenin ihtiyacı olan dövizi na
musuyla getiren binlerce ihracatçıyı hepten suçlamak yanlış değil midir?! Koparılan hayalî ihracat 
yaygarasıyla bugün ihracat düşmüş ve memleket ekonomik krize girmiştir. Hayalî ihracat dün var
dı, bugün de var, yarın da olacaktır. Nitekim, 15 Mayıs 1994 günü 200 milyar liralık hayalî ihracat 
yapıldığı, daha dünkü basın manşetlerinde vardı. Şimdi, "hayalî ihracat yapıldı" diye ilgili.bakan
lar hakkında soruşturma mı isteyelim? 

Devlet tecrübeleri ve bu memlekete sayısız hizmetleri olan ve sadece samimiyetle, iyi niyetle 
ihracatı kolaylaştırmak için, her hükümet devrinde çıkarıldığı gibi kararnameler çıkaran ANAP hü
kümetleri bakanlarım, siyasî ve idarî haklarını kullandıkları için suçlu göstermek haksızlıktır, yan
lışlıktır ve bühtandır! Esasen, her hükümet ve bakanların tüm kararları, fırsat yaratılarak, soruştu
rulacak olursa, hiçbir hükümet ve bakanın görevi devamlı ve sınırsız süreli olmayacağı düşünülür
se, her iktidar değiştiğinde hep aynı kısır yol denenirse, demokrasi ve hizmet yapabilme olgusu ki
litlenir, devlet işlemez hale gelir; bundan da sadece ve sadece devletimiz ve parlamenter sistem ya
ra alır, yıpranır. 

Milletin parasını haksızca alan, ihracatında hile ve sahtecilikle hayalî ihracat yapan hiçbir kim
seyi, korumak şöyle dursun, onların üzerine kararlılıkla gidilmesinden yanayız. Haksız kazanç sağ
layanlardan paraların tahsili ve yargı önünde hesaplarını tek tek vermeleri için, bu Hükümet, gere
keni yapmalıdır. Esasen bu konuda, çağın gereği ve tecrübelerin ışığında yasal boşluklar süratle 
doldurulmalı, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen cümlenizi tamamlar mısınız efendim... 
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FARUK SAYDAM (Devamla) - Bir dakika müsaade edin lütfen... 

BAŞKAN - Peki efendim, buyurun. 

FARUK SAYDAM (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Adı geçen bakanları, sırf daha çok döviz gelmesini sağlamaktan başka niyetleri olmayan siya
sî ve idarî tercihlerini kullandıkları için, esas suçu işleyenler ve yargıda hesap verenlerin yerine 
koymak ve bunu hak ve hukuk adına yapıyorum görünmek, hakka ve adalete uygun değildir. Hak^ 
sizlik yaparak hakka ulaşmak da mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, sizleri, ileriye dönük, veballi ve vicdanî, ama siyasî taassup dışında ve
receğiniz kararlarla başbaşa bırakarak, sözlerimi bitiriyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Saydam. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, bir şey açıklamak istiyorum... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, biraz önce, Sayın Saydam konuşması esnasında, 

gazete kupürlerini Genel Kurula gösterirken, hayalî ihracat yolsuzlukları yapanların içinde SHP'li-
lerin de olduklarını, hatta bu konuda elinde doküman olduğunu söyledi. Biz de kendisine "Kimse, 
açıkla" dedik; ancak, SHP'li hiçbir isim açıklamadı. Eğer SHP'li birisi varsa, ben açıklamasını is
tirham ediyorum... ' 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Okudu ya... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yarası olan gocunur... 
BAŞKAN - Efendim, o bir gazete kupürüdür, herkes de okumuştur... 
Bilmiyorum, isim var mı Sayın Saydam? 
FARUK SAYDAM (Manisa) - Sayın Başkan, isim yok. 
BAŞKAN - Hayır, burada, "aralarında SHP'li ve DYP'li kişiler de var" demiştiniz de, onun 

için sordum... 
FARUK SAYDAM (Manisa) - İsim yok; ben de onun için arkadaşlarıma, "Mahmut Öztürk 

herhalde biliyor, o açıklasın" dedim. : 

BAŞKAN - Tamam efendim, anladım, yani bir isim itham edilmiyor, genel bir ifade kullanı
yorsunuz... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Evet. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, hakkında Meclis soruşturması istenen sayın eski bakanlara söz 

vereceğim. 
Zamanın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem, buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Erdem, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
İSMET KAYA ERDEM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hakkımda soruştur

ma istenen önergeyi ve Komisyon Raporunu dikkatle inceledim. Cevaplandınlması gereken her 
şey, raporda, muhalefet şerhi olarak yer almıştır. 

Ayrıca, raporun Genel Kurulda görüşülmesi esnasında, ANAP Grubu adına Sayın Ekrem Pak-
demirli açıklamalarda bulunmuş, ben de rapordaki hukukî hatayı belirtmiştim. 
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Görüşlerimizin büyük bir kısmı kanun ve yargı kararlarının açık hükümleri olmasına rağmen, 
'. bunların nazarı itibara alınmadığını, önergede, aynı şeylerin genel hatlarıyla, yuvarlak cümlelerle, 

nereye çekilirse oraya götürülebilecek tarzda yer aldığını gördüm. Önce, hiç konuşmamayı düşün-. 
düm. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin eski bir Başkanı olarak, bu müesseseye olan saygım 
nedeniyle, bazı konuların aydınlatılmasını ve Parlamento geleneğine aykırı olarak getirilmek iste
nen bu hatalı soruşturma önergesi hakkında fikirlerimi söylemeyi görev kabul ederek huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. > 

Komisyon Raporunun sonuç kısmında, "ihracatı artırmak, bu alanda görülen mevcut tıkanık
lıkları gidermek bahanesiyle, 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen esasları, kanun
suz emir ve talimatlarla değiştirmeye giden ve bunların uygulanmasını sağlayarak Hazineyi büyük 
oranda zarara uğratan, dönemin bir kısım yetkili siyasileri ve bürokratları..." diye bizler suçlanmak
tayız. 

Komisyon, yürürlükteki hukukî mevzuatı yok farz ederek hatalı bir değerlendirme yapmakta
dır. Vergi iadesi dahil bütün teşvik tedbirlerinin, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ait olduğu
nu varsayarak, bu yetkilerin, benim, 2,10.1985 tarihli bir yazım ile Devlet Planlama Teşkilatına 
devredildiğini ve bundan dolayı da, hukukî temeli olmayan böyle bir devirden dolayı Hazinenin za
rara uğratıldığı iddia edilmektedir. 

Devlet Planlama Tişkilatına benim yazımla devredildiği iddia edilen yetkiler -özellikle belirt
mek istiyorum- gerçekte, 14.1.1980 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin onayıyla Devlet Planlama Teşkilatına devredilmiştir. Yine, 22.2.1980 tarihli Başba
kanlığın genelgesinde bü yetkilerin, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kullanılacağı yer almış
tır. 

Ayrıca, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, 1984'te, bütün yetkilerin Devlet Planla
ma Teşkilatında olduğu tekrarlanmıştır. 

Şimdi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına, benim yazdığım 2.10.1985 tarihli yazı, raporun 
belki yüz yerinde müteaddit defalar tekrar edildiği için, bu yazıyı müsaade ederseniz huzurunuzda 
okuyacağım : 

"İhracatı teşvik tedbirleriyle ilgili çalışmalar ve tedbirler, ihracatta vergi iadesi dahil, tümüyle 
Devlet Planlama Teşkilatı görevlerinden olduğu malumlarıdır. Bu teşvik tedbirleriyle ilgili konu
larda ortaya çıkan sorunlar, Devlet Planlama Teşkilatına, zaman zaman da Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına intikal etmektedir. 

Aynı konuda iki müsteşarlığın uygulamada bulunması, farklı görüşlerin ortaya çıkmasına se
bep olmaktadır. Bu sebeple, bizzat Sayın Başbakanımızın konuyla ilgili şifahî talimatları uyarınca, 
teşvik tedbirleriyle ilgili, Müsteşarlığınıza, bugüne kadar yapılmış ve bundan sonra yapılacak mü-
racat ve dokümanların Devlet Planlama Teşkilatına intikal ettirilmesi ve bu suretle uygulamanın 
tek elden yürütülmesi uygun görülmüştür." 

Bilindiği üzere, yazı, müsteşarlıklar arasında yetki kargaşasını önleyen bir koordinasyon yazı
sıdır. İhracatı teşvikle, ihracatta vergi iadesi dahil, tüm çalışmaların Devlet Planlama Teşkilatının 
görevi bulunduğu hatırlatılmakta ve kanunların verdiği görevi yapması tarafımdan istenmektedir. 
"Kanunda yazılı görevi yapın" demek, nerede suç olmaktadır?! 

Komisyon Raporunun birçok yerinde, söz konusu 2.10.1985 tarihli yazı, maksadının çok dışı
na çekilmiş ve yazıda yer almayan hususlar varmış gibi beyan edilerek değerlendirmeler yapılmış-
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tır. Örneğin, hayalî ihracatçılarla ilgili bütün denetim raporlarının, bu yazıyla, yani 2.10.1985 tarih
li yazıyla Devlet Planlama Teşkilatına gönderilmesini emrettiğim, raporda iddia edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yazıyı sizlere okudum. Devlet Planlama Teşkilatına denetim raporu gön
derilmesi, bu yazının neresinde emredilmiş?.. Yazıda "denetim" kelimesi dahi yok. Evet, Hazine
nin, Devlet Planlama Teşkilatına göndereceği şeyler var... Bunlar, bugüne kadar yapılmış ve bun
dan sonra yapılacak müracaat ve dokümanların gönderilmesidir. Komisyon, "müracaat ve dokü
manları" "denetim raporuna" çevirmiştir ve "Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, 2.-10.1985 tarihli 
yazısıyla, hayalî ihracatçılarla ilgili bütün denetim raporlarının Devlet Planlama Teşkilatına toplan
masını sağladı" gibi atıflar Raporun birçok yerinde yer almıştır. 

Hal böyle olmakla birlikte, Komisyon Raporunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru
lunda görüşülmesi sırasında Komisyon Başkanı, "Ben şunu açıklıkla ve samimiyetle söylüyorum : 
Sayın Kaya Erdem'in dürüstlüğüne, en az Sayın Pakdemirli kadar inananlardan birisiyim. Kesin
likle onu suçlamak ve karalamak niyetinde değilim" demiştir. 

Görüldüğü üzere, Rapor ve soruşturma önergesinde çelişkiler içinde, kanun ve yargı kararla
rının açık hükümlerine rağmen, anlaşılmaz bir tutumla ve ısrarla iddialar sürdürülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de ihracat yapan herkesi töhmet altına aldık... Kamuoyu, haya
lî ihracat konusunda olduğundan çok farklı olarak yönlendirildi. Belki iktidarı yıpratmak, ülkenin 
siyasî gündemini başka noktalara çekmek, belki de Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine mani 
olmak ve ihracat hamlesini zayıflatmak isteyen güçlerin hepsi bir araya geldi; hayalî ihracat hassas 
bir konu haline getirildi; radyasyonlu çay olayında ve Türksat uydu ihalelerindeki yolsuzluk iddi-
alarındaki gerçek dışı yaratılan hava gibi. Gerçekleri anlatmak, hatta abartılı görüşleri düzeltmek 
isteyenler dahi seslerini çıkaramadılar; çünkü cevap hazırdı: "Siz hayalî ihracatçıları koruyor ve 
müdafaa ediyorsunuz" diye herkes suçlandı. Birçok dürüst ihracatı, eskiden övünerek ifade ettiği, 
"ben ihracatçıyım" demekten rahatsız oldu. 

Gerçekte, Hükümetin aldığı tedbirlerle, 1988 yılından itibaren, hayalî ihracat, vergi iadesi ve 
ihracat kredisini kullanma yönünden tamamen ortadan kaldırılmıştı. Ekonomiden sorumlu bakan 
olarak görevimden ayrıldığım 1987 yılı sonuna kadar 200'ü aşkın hayalî ihracat yapıldığı iddiala
rıyla ilgili dosya tanzim edilmiş ve bir kısmı da o zaman tamamlanarak mahkemeye verilmişti. 
1988 yılından itibaren... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Erdem, size 5 dakika daha veriyorum; buyurun efendim. 

İSMET KAYA ERDEM (Devamla) - 1988 yılından bugüne kadar geçen yedi yıl içinde, her
halde, hayalî ihracat dosyaları yargı mercilerine intikal ettirilerek, suçluların cezalandırılması sağ
lanmıştı. 

Sayın Başbakan, geçen hafta ihracatçılara, "Türkiye'nin kurtuluşunun ihracatta sağlanacak ba
şarıya bağlı olduğunu" söyleyerek, onlardan yardım istedi. Yıllardır, ihracatçılar için getirilen her 
tedbiri, "hayalî ihracatçılar için getiriliyor" diye politika yapılarak, hükümetler ve bürokrasi suç
landı. Bu anlayışın bürokrasi ve ihracatçılarda yaptığı yılların tahribatı düzeltilmeden ihracat ham
lesi nasıl sağlanacaktır? Sayın Başbakanın arzusunun gerçekleşmesi için, her şeyden önce, bugün
kü anlayışımızı değiştirmemiz gerekli; ancak, biz hâlâ, bindiğimiz dalı kestiğimizin farkında olma
dan yolumuza devam ediyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, bu önergede olduğu gibi, genel ifadelerle, örneğin, hükümetin uyguladı
ğı teşvik tedbirlerinin maksatlı ve yanlış uygulanmaları sonucu ihracatın hedefine ulaşamadığı ve 
ülkenin trilyonlara varan zararına neden olduğu gibi gerekçelerle bakanlar hakkında soruşturma aç
ma geleneğini Türkiye Büyük Millet Meclisine getirirsek, bundan, başta demokrasimiz, Parlamen
tomuz, fakat en önemlisi, hükümet ve devlet zarar görür; şöyle ki : Gelecekte, bu soruşturma öner
geleri örnek gösterilmek suretiyle, hükümetlerin aldığı ve uyguladığı her karar, rahatlıkla soruştur
ma konusu edilebilir; bu ortamda, o dönemin hükümeti, bakanları ve üst düzey bürokratlarının "ge
lecekte bizim için de soruşturma açılabilir" endişesiyle, devlet çalışamaz hale döner. 

Sayın milletvekilleri, politik nedenlerle soruşturma önergeleri vermeyelim. Bu önergeyle, İk
tidar, zaman kazanmak istemekte ve bazı kişilerin yıpratılmasını amaçlamaktadır. Bu davranış ha
talıdır, önergeyi hazırlatanlar da hatalıdır. Bu önergeyi imzalayan Doğru Yol Partili milletvekille
rine sormak istiyorum : Türkiye'yi, 1984 - 1990 yılları arasında, ekonomisini dünya ülkelerine ör
nek alınacak bir gelişmişlik durumuna getiren ve kırk yıllık IMF kıskacından kurtaran ANAP hü
kümetleri bakanları hakkındaki soruşturma önergelerini imzalarken, son ikibuçuk yılda Türk eko
nomisini tarihinin en ciddî ekonomik krizine sürükleyen ve tekrar IMF'ye muhtaç hale getiren Hü
kümet hakkında yapmanız gereken bir göreviniz bulunduğu inancında değil misiniz; vicdanınız ra
hat mı? 

Sayın milletvekilleri, 1953 - 1980 yılları arasında bürokrat, 1980 - 1987 yılları arasında Mali
ye Bakanı ve ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcısı, 1989 - 1991 yılları arasında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı olarak, şerefle, ülke menfaatlarını her şeyin üstünde tutarak görev yap
tım. Politik amaçlı bir soruşturma önergesinde ismimin bulunmasının, bu önergeyi verenler için de 
tahilsizlik olduğu inancındayım. Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Maliye ve Gümrük eski Bakanlarından Sayın Ekrem Pakdemirli, buyurun efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu soruşturma önerge

sinin siyasî maksatla verildiği, önergenin üçüncü fıkrasından bellidir. 

Bakın, üçüncü fıkra ne diyor: "Ancak, 1984 - 1990 yılları arası, ihracatı artırmak bahanesiy
le yürürlüğe konulan teşvik tedbirleri, yanlış ve maksatlı uygulamalar sonucu hedefine ulaşamamış, 
devletimizin bugünkü değerleriyle trilyonlara varan zararına sebebiyet vermiştir." Yani, diyor ki, 
çıkarılan teşvikler bahaneydi, birilerine menfaat sağlamak içindi ve maksada da ulaşmamıştı. Ada
ma sormazlar mı ki, otuz aydır ihracat yerinde sayıyor ve siz hayalî ihracatı önlemek için hangi ted
biri getirdiniz; var mı herhangi bir tedbiriniz? Anavatan Partisi Hükümeti zamanında çıkan bütün 
kararnameler, hatta o beğenmediğiniz genelge var ya, o da iptal edilmeden orada duruyor... 

Ben, bu soruşturma önergesinin siyasî maksatla verildiğini söylüyorum; çünkü, bu 49 arkadaş
tan, eğer yanılmıyorsam, sadece 4 arkadaşımız neye imza attığını biliyor; maalesef, diğerleri, kimi 
hatıra binaen, kimi siyasî bir şova iştirak etme, kimi de bir siyasî menfaat temin etme yönünden im
zalamıştır. Çünkü, böyle önemli bir önergenin altına imza atan kişinin, her şeyden önce, peki, otuz 
aydır biz ne yaptık diye sorması lazım. Kararname mi çıkardı bunu engellemek için; hayır. Daha 
bu pazar günü, Hürriyet Gazetesinde, "200 milyarlık hayalî ihracat yapanlar tutuklandı" diyor. Pe
ki, masa başında araştırma mı yaptı; hayır. Biz, Anavatan Partisi döneminde, hiç olmazsa kompü-
türe aldık, masa başında yakaladık birçoğunu, ihbarla değil. Bu taraf, sadece ihbar olduğu zaman 
onun üzerine gidebilen bir idare gösterebilmiştir; 1980'den önce de böyleydi, ihbarla yakalanmış
lardı, 1991'den sonra da yakalananlar, sadece ihbar üzerine yakalanıyor. Anavatan Partisi döne-
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minde yapılan masa başı çalışmalarıyla çıkarılan birçok olay, bugün aynen devam ediyor. Ne yap
tınız siz; hiçbir şey yapmadınız. Onun için, bunun altına imza atan arkadaş, bunun mesuliyetini de 
bilmiyor Ve neye imza attığını da bilmiyor derim. 

Bakın, burada yine siyasî şov yaptı eski başkan ve "kasıtlı olarak bekletildi, altmış altı ay bek
letilen var" diyor. Evet, altmış altı ay beklemiştir. Farkında değil çünkü, bilmez; mümkün de değil 
bilmesi: Almanya ile, İsviçre ile uluslararası anlaşma imzalamak mecburiyetinde kaldık bilgi ala
bilmek için; öyle ceffelkalem birisini suçlayıp, "götürün bunu mahkemeye verin" denmez. Hem, 
dövizi getiren adama yalvaracaksın, "aman dövizimizi bulalım" diyeceksin, icabında yüzde 35 
prim vereceksin, icabında 14 bin liralık dövizi 40 bin liraya alacaksın, ondan sonra, bu dövizi ge
tiren insana "efendim, hakkınızda bir soruşturma var, ben sizi hemen mahkemeye veriyorum" di
yeceksin. Öyle suçlama olmaz(!) 

Bakın, efkârıumumiye tazyiki altında verilen bazı dosyalar aleyhimize sonuçlanmıştır, acele 
olarak... Verdiğimiz dosyaları da devlet kaybetmiştir. Kaybettiğini bu rapor da yazıyor; işte, 148 
inci sayfada, "devletin aleyhine sonuçlandı" diyor. Bizim, orada, teenniyle hareket edip, mevcut 
hukukî düzeni kullanmamız lazımdı. O günkü iktidar, evet, Meclis kürsülerinden epey söyledi bu 
noktayı; ama, onların istediği şuydu : Özel bir hukuk düzeni getirelim, bunların üzerine gidelim ve 
ihracatı bir noktada baltalayalım, ülke ekonomik krize girsin, döviz krizine girsin, bize de burada, 
"gördünüz mü bakın, siz de beceremediniz, siz de karaborsayı hortlattınız, siz de döviz sıkıntısı 
yarattınız" densin diyeydi. 

Burada, bekletmenin niye olduğunu araştırdılar mı; hayır; altmış altı ay bekledi... Tabiî bek
ler; ama, niye beklediğini bir araştırın. Defalarca şunu söyledik: "Başkan, gelin bakalım, 260 dos
ya şu anda nerededir, hangi safhadadır; hiç mahkemeye verilmemiş insan var mı?" Hayır, herkes 
mahkemeye verilmiş. Eğer, devletin hakkıysa... Bazı davalar devletin aleyhine sonuçlanacak; çün
kü, bir kontrolör, tıpkı bir savcı gibi suçlama yapıyor; savcı da suçlama yapıyor ve sonuçta adam 
beraat ediyor. Buradaki kontrolör de aynı şekilde suçlama yapmıştır. Eğer siz dosyanızı dört dört
lük bir şekilde tekemmül ettirmezseniz, hâkim reddeder ve adam kurtulmuş olur, şirket kurtulmuş 
olur. İşte, bunu yapmamamız lazımdı. 

Şimdi, bu hayalî ihracat suçlamasında bir de -gene siyasî şovdan- "kara gözlüklü insanlar bu 
kadar menfaat temin etmişlerdir; çantalarıyla dolaşıyor, televizyon kuruyor..." Yani, bu bir saptır
ma tabiî... Bu önergeye göre, o kişilerin üzerine gidilmiyor ki, sayılan dört bakanla ilgili olarak so
ruşturma talebi var. Yoksa, hakikaten, burada, kastî olarak birilerinin yaptığı bir şey varsa onun 
üzerine gidelim amacı yok ki; sadece, işte, birkaç kişiyi yanıltabilirsek, onlar da grup başkanveki-
line bakarak parmak kaldmrlarsa, bu da buradan geçer amacı güdülmüştür. Bunlar ayıp şeylerdir 
ve bunlar Meclisi de yaralar, zedeler, bundan sonraki icra makamlarına da kötü uygulama sonuç
lan verir, yani onlar da herhangi bir şekilde yetkilerini kullanmazlar. 

Şimdi, bundan sonra bu iktidar gidecek, yerine gelecek yeni iktidar "yahu, sen, on dört sene
dir IMF ile anlaşma yapmamış bir ülkeyi IMF'nin kucağına attın; Başbakan ile bakanların hepsini 
Yüce Divana sevk ettim" dese, hiçbir şey diyemezsiniz. Oradan size bunu gösterirler... 

Diyelim ki, her şey yanlıştı ve her şey hayalî idi; gelen dövize ne kadar pirim verilmiştir; 
mümkün değil ama, çatlasın yüzde 10. Ben size şunu söyleyeyim : Bunun maksimum limiti 325 
milyon dolardır ve gerisi de boş laftır, saptırmadır. Bir şirket düşünün, 100 tane iş yapmıştır, bir ta
nesini de üzerinden geçirdiği için onda bir hayalî ihracat çıkmıştır; 100 işlemine de hayalî ihracat 
bulaşmıştır diyoruz. Yani, tahriflerde ve iftira atmakta ne kadar rahatız!.. 
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Şimdi, o gün için her şey hayaliydi diyelim; ne kadar prim verdi; yüzde 10 verdi... Bugün siz, 
14700 lirayken 42 bin liraya döviz aldınız, 42 bin liraya!.. Bu, bu memleketin hakkı mıydı, bu eko
nominin hakkı mıydı? 

Şimdi, "devletin hudut kapıları kalbura dönmüş" deniyor. Peki, sormazlar mı adama, "kalbu
ru düzeltmek için siz ne yaptınız, bir tedbir getirdiniz mi? demezler mi?.. 

ADNAN KESKİN (Denizli) - Elek yaptılar. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Hiçbir şey yapılmadı. Sistem bulunduğu gibi devam et

tiriliyor... Mesela, benim 1983'te yazdığım teşvik tedbirlerinin çoğu on senedir aynen duruyor hâ
lâ! Onun için, uluorta ortaya çıkıp, "şunlar suçlanmalıdır; çünkü, biz çok daha dürüstünü getirdik, 
bakınız ne kadar güzel de işliyor, gördünüz mü, siz beceremediniz, onun için sizi Yüce Divana gön
deriyoruz" denir; ama, siz, aldığınız sistemi götüremediniz, Türkiye'yi döviz darboğazına soktu
nuz, ondan sonra da, yavuz hırsız misali, evsahibini kovalamaya çalışıyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Pakdemirli, 5 dakika da size veriyorum efendim. 

Buyurun. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Şimdi, bir de diyor ki, "yüzde 50'si hayalî ihracat çık

tı." Fevkalade yanlış bir şey. 30 bin ihracatçıdan 263 tane dosya vardır. 263 dosyanın, mugalata 
edilip de "efendim.daha bulamadıklarımız da vardır" demek yanlıştır; çünkü, hepsini kompütürle» 
kontrol etmiş, sonucunu getirmişiz. Bunları kendileri bulmuş değil ki... Biz çıkardık, biz; kompü-
türün başında ben çıkardım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Ne yaptın; çıkardın da ne yaptın Sayın Pakdemirli? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Çıkardım da verdim; adalete de verdim, verilebilecek

leri verdim. 
. MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Komisyon üyesiydin... Ne verdin?! (ANAP sıralarından 

gürültüler) 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Hepsini verdim. Vermediğim varsa, çıkar buraya getir. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Vermedin! 
BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyelim Sayın Öztürk. Efendim, müdahale etmeyelim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Şaşkın! 
BAŞKAN - Sayın Pakdemirli, siz de Genel Kurula hitap edin efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Senin gibi şaşkın adam bu Meclise zûldür. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Şaşkın sensin ki... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, lütfen oturur musunuz... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla)-Otur yerine! 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, lütfen... Siz de konuştunuz. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Biz bir laf attık diye zindan ettin; niye müdahale etmi

yorsun?.. 
BAŞKAN - Efendim "susun" diyoruz ya işte. 
Oturur musunuz efendim... 
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EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Ben, adalete gidebilecek her dosyayı verdim. Vermedi 
diyenin, alnını karışlarım. İşte burada söylüyorum; biri gelsin, "şu dosya tekemmül etmişti, adale
te verilebilecekti" desin, ben onun alnını karışlarım, buradan da istifa ederim. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Altmış altı ay bekledin, altmış altı ay!... 
BAŞKAN - Sayın Pakdemirli, lütfen... 

, EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Ayıp denen bir şey var. Burada şov yapmaya kalkma! 
Şov yapacaksan, git, Grubunda yap! Sen kendi bakanına, "ulan, hırsızlık yaptın, önce bana hesap 
ver" de... Utanmaz adam! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Utanmaz sensin! 
BAŞKAN - Sayın Pakdemirli, lütfen, Genel Kurula hitap eder misiniz... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sahtekâr seni! 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, lütfen susar mısınız... Siz konuştunuz efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Sayın Başkan, bu kelimeler için Genel Kuruldan Özür 

diliyorum. 
ADNAN KESKİN (Denizli) - Bastır, bastır; özür dileme. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Özür dileme; özür dileme. 
BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyelim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Bu kelimeler için özür diliyorum, diyorum. 
ADİL AYDIN (Antalya) - Yok öyle yapmak Sayın Pakdemirli! Ne biçim konuşuyorsunuz! 
BAŞKAN - Sayın Pakdemirli, lütfen, Genel Kurula hitap eder misiniz... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Bu kelimeyi sarf ettiğim insana da aynı şeyi söyleyin. 
BAŞKAN - Lütfen, arkadaşlar... Lütfen müdahale etmeyin/ 
Sayın Pakdemirli... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Siz böyle gelirsiniz zaten ve devleti de berbat ettiniz. 
BAŞKAN - Sayın Pakdemirli, Genel Kurula hitap eder misiniz efendim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın Başkan, ben hayatımda utanacak hiçbir iş yapmadım. 
BAŞKAN - Sayın.Öztürk, lütfen oturur musunuz... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Utanacak hiç bir iş yapmadım ben. 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, lütfen oturur musunuz yerinize. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın arkadaşlar, burada karşılıklı konuşursak olmaz bu iş. Lütfen oturur musunuz... 
MAHMUT ÖZrÜRK (Aksaray) - Hırsızların üzerine gidilmeyecek mi bu memlekette! 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, rica ediyorum... Eğer sataşma varsa, söz istersiniz. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Sayın Başkan, şov yaptığını ben söylemiyorum ki... iş

te bugünkü gazete. Şov yaptığını köşe yazan söylüyor. Alın okuyun; Meydan Gazetesi, Tayyar Şa
fak; "beyefendi devamlı şov yapar, şovmendir" diyor. Ben söylemedim; alın, okuyun. 

Artı, bakın, buradan bizim milletvekilimiz bir şey söyledi; dedi ki, "bana, Sayın Mahmut Öz
türk, Mehmet Ali Yılmaz'ın evraklarını verdi" ve o gazete kupürünü de gösterdi. 
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Şimdi, bu bilgilere sahip olan bir başkan ne yapar; önce nefsi muhasebe... Kendi grubu var, 
kendi bakanı var, başbakanı var. Gider der ki, "efendim, bakınız, biz bunu araştırıyoruz; ama, kar
şımıza filanca bakan çıktı, falanca bakan çıktı. Gelin, önce bunu bir halledelim." 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hangi bakan o, hangi bakan? İsmini söyle. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Ondan sonra, başka bir bakana, "efendim, siz işi sıkı 
tutmadınız, kilidi de iyi vurmadınız; ondan dolayı biz de sizin üzerinize gidiyoruz" der. Peki, kili
di biz iyi vurmadık da, siz yeni bir kilit mi koydunuz, yeni bir öneri mi getirdiniz, yeni bir kanun 
mu getirdiniz, yeni bir kararname mi çıkardınız? Aynı düzen devam ediyor. İşte, daha dün 200 mil
yarlık hayalî ihracat yakalandı. Yani, bunlarda izanlı olmamız lazım; bu şovlara bizim pabuç bıra
kıp da bu Meclisi alet etmememiz lazım. 

Ben, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Sayın Yusuf Bozkurt Özal, siz konuşmak istiyor musunuz efendim? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın Başkan, şahsıma hakaret var, söz istiyorum. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Hangi maddeye göre? Hiç de öyle bir şey yok. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen... Herkesin söz isteme hakkı var. Niye müdahale ediyorsunuz... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Şahsıma hakaret var, söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakikanızı rica edeyim... Zaten, Faruk Saydam arkadaşımız da ko

nuşmasında galiba "Komisyon Başkanı, bürokratları yönlendirdi" şeklinde bir ithamda bulundu. 
Evvela arkadaşlarımıza söz vereyim, sonra size söz vereyim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, siz ona karar veremezsiniz. 
BAŞKAN - Efendim, arkadaşımıza sataşma yapıldı; sataşmadan dolayı söz isterse, elbette ki 

kendisine söz vereceğim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Siz ona hatırlatamazsınız. Onun için söz istemiyor; sen farkında 

değilsin. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın Başkan, ben şimdi konuşacağım. 
BAŞKAN - Evvela sayın eski bakan arkadaşlarımıza söz verelim, zabıtları getirttikten sonra 

size söz vereceğim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın Başkan, ben şimdi konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Rica ediyorum... Onun takdiri bana ait. Yerinize oturursanız, 

sayın eski bakan arkadaşlarım konuştuktan sonra, oylamadan önce size söz vereceğim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bozkurt Özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) - Sayın Başkan, biz en son konuşmacı olmak durumun

dayız. 
BAŞKAN - Siz, en son konuşmacısınız; 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) - Ama, "daha sonra Sayın Öztürk konuşacak" dediniz? 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Öztürk, sataşmadan dolayı söz istiyor, tamam mı... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya).- Gelsin, isterse şimdi konuşsun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - İçtüzüğün 70 nci maddesine göre konuşma hakkı yok ki onun. 
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BAŞKAN - Sayın Özal, lütfen... Onun takdiri bana ait. Şimdi siz buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsımı değil, 
sistemi savunmak için huzurunuzda bulunuyorum. Şahsıma isnat edilmeye çalışılan suçlamaların 
haksız olduğunu biliyorum. Yüce Meclisin denetim yetkisinin, siyasî amaçlarla, kişileri karalamak, 
önceki dönemleri kötülemek, muhalefeti sindirmek maksadıyla nasıl kullanıldığını ortaya koymak, 
ileride kamuoyuna ve araştırmacılara belge olmak üzere Meclis kayıtlarına geçirmek amacıyla, ba
na verilen 10 dakikalık konuşma hakkımı kullanmak için burada bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; farz edelim ki, ahnan bir gizli kararla, ipek el halısının 
ihracatında kilogram başına 20 dolar sübvansiyon veriliyor; aynı şekilde, ihraç edilen makine halı
sı için kilogram başına 60 sent verilidğini düşünelim; ülkenin döviz gelirini artırmak için iyi niyet
le alman bu kararı istismar eden bir kişi veya firma, 5 ton makine halısını, ipek el halısı diye ihraç 
ederse, literatüre geçmiş olan "hayalî ihracat" ile devletten, 97 bin dolar veya yaklaşık 3 milyar 300 
milyon lira haksız kazanç sağlamış olur. Bu olay, geçmişte olabileceği gibi, böyle bir karar alın
mışsa, bugün de olur. Tabiatıyla, suçlanan kişilerin, bugünkü Hükümete^ böyle kararları alıp alma
dıklarını sorma hakkı doğacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mayıs 1984-EyIül 1987 arasında Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı, Aralık 1987-Mart 1989 arasında ise, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı gö
revlerinde bulundum. Bu dönemler, ülkemizin altın yıllarıdır. İhracata dayalı bir kalkınma modeli
nin uygulandığı bu yıllarda : 

Türkiye'nin altyapısı mükemmelleştirilmiş, köylere kadar elektrik ve telefon götürüjmüş, oto
yollar, barajlar, hava meydanları, limanlar, sulama tesisleri yapılmıştır. 

Ülkemiz, yurt dışına açılmış. Türk Parasını Koruma Mevzuatı kaldırılmış, döviz kurları ve fa
izleri serbest bırakılmıştır. 

Borçlarını ödeyemeyen, dışarıdan elektrik almak zorunda kalan ülkemiz, bu dönemde, başka 
ülkelere kredi veren ve elektrik satan bir ülke haline gelmiştir. 

Telekomünikasyon sisteminde devrim yapılmış, eletromekanik sistemler yerine en modern di
jital elektronik teknoloji getirilmiş, tüm Cumhuriyet döneminde kurulmuş kapasitenin iki katı bu 
beş yılda kurulmuştur. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - O telefonları sadece muhtarlara verdiniz. 
YUSUF BOZKURUT ÖZAL (Devamla) - Yine bu dönemde, cumhuriyetin altmış yılında ku

rulan kapasiteye eşdeğer elektrik santralları kurulmuştur. Bunları da muhtarlara verdik!.. 
Uygulanan doğru politikalar ve ihracatın teşviki sonucu, gayri safî millî hâsıla, bu dönemde 

yılda ortalama yüzde 6'yla büyürken, ithalat sadece yılda ortalama yüzde 9'la büyümüş; ama, ih
racat yılda ortalama yüzde 15'le büyümüştür. 

Bu gelişmenin neticesi olarak, 1988 yılı sonunda Türkiye, tarihinin rekor ödemeler dengesi 
fazlasını elde etmiştir. 1988 yılı sonunda, ödemeler dengesi cari fazlası 1 milyar 596 milyon dola
ra erişmiş; ayrıca, net hata noksan kalemi de pozitif 515 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu 
iki rakamın toplamı, net efektif ödemeler dengesi cari fazlası, 2 milyar 111 milyon dolar olarak, ta
rihî bir rekor olmuştur. 

1988 yılının diğer bir rekoru da, yüzde 81 'i aşan ihracatın ithalatı karşılama oranıdır. Daha ön
celeri, önemli bir bölümünü tarım ve madenciliğin oluşturduğu ihracatın, bu dönemde, büyük öl
çüde sanayi mallarına kaydığını görmekteyiz. 
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Bu dönemde, büyük altyapı yatırımları yapılmış olmasına rağmen, kamu borçlanma gereği 
makul seviyelerde tutulmuş; 1988 yılı sonunda gayri safi millî hâsılanın sadece yüzde 6,2'siyle sı
nırlı kalmıştır. 

Yine bu dönemde, tasarrufları teşvik politikası mükemmel çalışmış; 1983'te gayri safi millî 
hâsılanın yüzde 16,2'si olan toplam tasarruflar, 1988 yılı sonunda gayri safi millî hâsılanın yüzde 
26,5'ine erişmiştir. 

Bu dönemde, Türkiye'nin kredi itibarı artmış; ülkemiz, diğer ülkelere, başarılı icraatta örnek 
olarak gösterilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi durum nedir: 1993 yılında ekonominin ipleri el
den kaçırılmıştır. 1994'te Türkiye, tekrar, 1980 öncesi sıkıntıların içerisine itilmiştir. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Daha büyük... 
YUSUF BOZKURUT ÖZAL (Devamla) - 1993 yılı sonunda ödemeler dengesi rekor bir se

viyeye ulaşarak, 6 milyar 380 milyon dolar cari açık vermiştir. Negatif 2 milyar 275 milyon dola
ra varan net hata noksanla beraber, net efektif ödemeler dengesi cari açığı 8,7 milyar dolar seviye
sine varmıştır. Bu açık, 1984'ten 1992'ye kadar geçen dokuz yıl ve beş hükümetin aynı şekilde he
saplanan ödemeler dengesi toplam net cari açığının birbuçuk katı mertebesindedir. 

1988 yılında yüzde 81.4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 1993'te yüzde 52,1'e inmiştir. 
1988'de gayri safî millî hâsılanın yüzde 26,5'i olan tasarruf oranı, 1993 sonunda yüzde 15 ilâ 

18'e düşmüştür. 
1988'de gayri safi millî hâsılanın yüzde 6,2'si olan kamu borçlanma gereği, 1993 sonunda 

yüzde 16,3'e çıkmıştır. 1988'de konsolide borçlar dışındaki iç borç 9 trilyon 504 milyar lirayken, 
1993 sonunda 313 trilyon 830 milyar liraya çıkmıştır 1988'de 41 milyar dolar olan dış borçlar, 
1993 sonunda 70 milyar dolara; döviz tevdiat hesaplarından gelen yükümlülükle beraber 90 milyar 
dolar mertebesine gelmiştir. 

1993-1994 döneminde, büyük çabalarla elde edilen kredi itibarımız, birkaç kez düşürülmüş
tür. 

1993'te ipleri elden kaçan ekonomi, ithalata ve iç tüketime dayalı bir büyüme yaşamış ve bu 
hesapsız şişmenin sonucu, 1994 yılında geriye gitmeye başlamıştır. 1994 yılında döviz darboğazı
na girilmiştir. Kurlar anormal artış ve istikrarsız gelişme sürecine girmiş, bankalar ve şirketler bu 
istikrarsızlığa dayanamamış, kurları aşağıda tutmak için yükseltilen ve bazen yüzde lOOO'e varan 
faiz hadleri iflaslara sebep olmaştur. 

Bankalarımızın açtıkları akreditifler büyük ölçüde teyit edilmemektedir. Yurt dışı krediler ke
silmiştir. Almanya'daki işçilerimizden yardım istenecek durumlara düşülmektedir. Bir ara, Japon
ya'dan alınacak kredilerle memur maaşlarının ödeneceğini söyleyen üst düzey bürokratların görev 
yaptığı hatırlardadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özal, size de 5 dakika süre veriyorum efendim. 
Buyurun. 
YUSUF BOZKURUT ÖZAL (Devamla) - İstanbul Menkul Kıymetler ve Döviz Borsaların

da, Hükümet müdahaleleriyle yaşanan istikrarsızlık sonucu, içeriden sızan veya verilen bilgilerle, 
yüzlerce trilyon lira el değiştirmiş, emsali görülmemiş bir haksız kazanç dönemi yaşanmıştır. Sa
bah, Merkez Bankasına dolar sattırılmış, kurlar indirilmiş, aynı günün akşamı devalüasyon yaptırı
larak, Merkez Bankası büyük zarara sokulmuştur. 
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IMF, uzun yıllardan sonra tekrar kapımıza gelmiştir. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Biz gittik, onlar gelmedi... 

YUSUF BOZKURUT ÖZAL (Devamla) - Dünya Bankasından yardım talep edilmektedir. 
Çok daha büyük sıkıntılar kapıda beklemektedir. 

Yeni Partinin kuruluşundan sonra, şahsımla ilgili iddiaların ortaya çıkarılması tesadüf değil, 
planlanmış bir komplodur. Anayasamızın 98 inci maddesinde yer alan Meclis soruşturması, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin denetleme araçlarından biridir; ancak, Meclisin.siyasal görevleri dışın
da Anayasayla verilmiş bir yargısal görevdir. Bundan dolayı, Anayasanın 100 üncü maddesinin son 
fıkrası, "Meclisteki siyasî parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz" de
mektedir. DYP Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, önergeye ilk imzayı koy
ması ve basın toplantısıyla duyurması, soruşturma önergesini bir grup hareketi haline getirmiştir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Emir almıştır... 
YUSUF BOZKURUT ÖZAL (Devamla) - Bu, açık bir Anayasa ihlalidir. Soruşturma önerge

si, dört eski bakan hakkındadır. Önerge 30 satırdan ibarettir. Önergenin dayanağı, Hayali İhracatı 
Araştırma Komisyonu Raporudur. Anayasanın 98 inci maddesinin üçüncü fıkrası, "Meclis araştır
ması belli bir konuda bilgi edinmek için bir incelemeden ibarettir" der; ancak, Komisyon Başkanı, 
çalışmalar sırasında, basın toplantıları yaparak, demeçler vererek, kişileri zan altında bırakarak, 
hem yetkisini aşmış hem de tarafsızlığını yitirmiştir. Bu durumu, rapora muhalefet şerhi koyan üye
ler şöyle belirtmişlerdir : "Görev yerine getirilmemiş, kamuoyuna ucuz prim yapabilecek konular 
üzerinde durulmuş ve 20 ay gibi bir zaman içerisinde siyasî istismar yoluna gidilmiştir." (Rapor 
sayfa 155) 

Genelde, bütün evraklar kilitli bulunan yerlerde saklanmış, sadece Başkan bu evraklara baka
bilmiş; üyeler, ancak toplantı günlerinde evraklara bakma imkânı bulmuşlardır. Komisyonun huku
kî yönden çalışmasını organize etmek için, teşkil ettiğimiz bir alt teknisyen grubunda çalışan hâ
kim, maalesef, o günün komisyon başkanını suçlayarak istifa ediyor. (Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Tutanak Dergisi. Tarih : 11.1.1994, Sayfa 99) 

Komisyon Başkanı yetkisi olmadığı halde, bakanlıklara yazılar yazarak, bazı memurlar hak
kında dava açılmasını istemiştir. Bu yazılar üzerine, üst düzey bürokratlar dahil, birçok devlet me
muru aleyhine alelacele davalar açılmış, terör havası estirilerek, bürokrasi çalışmaz hale getirilmiş
tir. Oysa, araştırma komisyonununun icrai nitelikte emir verme yetkisi yoktur. Bu, kuvvetler ayrı
lığı ilkesine aykırıdır. Bu şartlar altında hazırlanan raporun soruşturmaya dayanak olması mümkün 
değildir. Ayrıca, araştırma komisyonları siyasî faaliyette bulundukları için, topladıkları bilgilerin 
adlî bir soruşturmada kullanılması da hukuken olanaksızdır. 

"Kanunsuz suç ve ceza olmaz" kuralı, ceza hukukunun ilk ve önde gelen ilkesidir. Ne var ki, 
iktidar partisi grup başkanvekili önderliğinde 51 imzalı olarak, Yüce Meclise verilen soruşturma 
açılmasına ilişkin önerge ve dayanağı 10/5-8 esas numaralı Meclis araştırması komisyonu raporun
da, ceza hukukunun temeli olan, "Kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesine aykırı biçim ve nitelikte, 
kişilere göre, suçlu olup, içerik bakımından ortaya konulan iddiaların tamamen kişileri karalamaya 
yönelik olduğu açıkça ortadadır. 

Şu anda, Meclisimiz siyasal bir görev değil, yargısal bir görev yapmaktadır. Sayın üyeler, si
yasî kanaatleri ne olursa olsun, önlerinde adaletle ilgili bir konu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
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BAŞKAN - Sayın Özal, size 5 dakika ek süre verdim. Lütfen son cümlenizi söyler misiniz? 
YUSUF BOZKURUT ÖZAL (Devamla) - Bitiyor Sayın Başkan. 
Sayın üyeler, siyasî kanaatleri ne olursa olsun, önlerinde adaletle ilgili bir konu olduğunu bi

lerek, konuyu bir hâkim gibi inceleyecekler, kanunlara ve vicdanlarına göre karar vereceklerdir. 
Beş yılı aşkın bir önceki dönemin hesabını şimdi sormak suretiyle gündemi değiştirmek, başarılı 
icraat dönemlerini kötülemek, mesafe kateden genel başkanı bulunduğum Yeni Partinin önünü kes
mek niyetiyle bu soruşturma önergesinin huzura getirilmesini sağlayanın ortaya koyduğu icraat ile 
bizim icraatımızın mukayesesini huzurunuza getirdim. Karar sizlerin, değerlendirmek kamuoyu
nun, takdir ise Cenab'ı Hak'kındır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP ve YP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Efendim, o devrin Maliye ve Gümrük eski bakanlarından Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, buyu

run. • ' . ' 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Alptemoçin. 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN - Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; Meclis soruşturması, eski adıyla Meclis 
tahkikatı, Başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili cezaî sorumluluklarını araştıran, cezaî sorum
luluk var ise, Başbakan ve bakanları Yüce Divana gönderen bir işlemdir. Bu işlem, yasama organı 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin tamamen adlî yargısal bir görevidir. Sayın milletvekilleri, 
birer yargıç gibi taraf tutmadan, suçun işlendiğine dair delilleri bir bir inceleyerek, iddia edilen hu
susların var olup olmadığını, illiyet rabıtası kurarak ve unsurları da düşünerek karar verirler. 

Meclis soruşturmasının bu nitelikleri dolayısıyla, Anayasanın 100 üncü maddesinin son fıkra
sı, "Meclisteki siyasî parti gruplarında Meclis soruşturmasıyla ilgili görüşme yapılamaz, grup ka
ran alınamaz" hükmünü getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, böylesi önemli, hukukî yönden en ufak bir hataya tahammülü olmayan, 
kamuoyunda fevkalade dikkatle izlenen bir olayla ilgili olarak verilen, esas 9/22 sayılı bir sayfadan 
ibaret soruşturma önergesi, biraz sonra siz çok değerli milletvekilleri tarafından kabul veya redde
dilecektir. Bu oylama, hukukun üstünlüğünü, hukuk devleti olma kararlılığını, parlamenter rejim 
özelliklerini, çoğulcu demokrasinin unsurlarını, hakkaniyet ilkelerini içine sindirmiş ve sorumluluk 
sahibi her saygıdeğer milletvekilinin bir onur mücadelesi olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün halen yürürlükte olan 12 nci 
maddesinin son fıkrası, Meclis soruşturması önergesinde hangi fiillerin, hangi kanun ve nizama ay
kırı olduğunu, maddesini de zikretmek şartıyla, "Gerekçe de göstermek suretiyle belirtmek zorun
ludur" dediği halde, önergede, hangi suçun nasıl oluştuğuna dair gerekçe gösterilmemiş ve illiyet 
rabıtasının var olup olmadığı tartışılmamıştır. Önerge, bazı bakanlar hakkında Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci maddesine göre Meclis soruşturması açılması niteliğindedir. Önergede, suçun, suçla
nan kimse tarafından, nasıl işlendiğini gösteren delillerin bir bir ve açıkça sayılması bir ana hukuk 
ilkesidir. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Haktaş'ı kim yedi? 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) - Zatı âliniz mi acaba efendim? Herhalde 

kendinizi teşhir etmek istiyorsunuz. Bu konuda bir inceleme yapmak lazım. 
Teşekkür ederim. 
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SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Kendinizi teşhir ediyorsunuz. 
BAŞKAN - Lütfen, arkadaşımıza müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) - Ayrıca, suç unsurlarının varlığı irdelen

meli, suç işleyenin kastının olup olmadığının belirtilmesi lazımdır. Önergede ise, 20 satırlık, ço
ğunlukla genel nitelikte afakî sözler söylenmiştir. Oysa ki, dört bakan için de ayrı ayrı inceleme ya
pılarak, ayrı ayrı, hangi fiillerle suç oluşturulduğu belirtilmeliydi. Önergede, Hayalî İhracat Araş
tırma Komisyonu Raporu dayanak olarak gösterilmiştir. Komisyon raporu, ihracatın teşviki olgu
sunu ve hayalî ihracat olaylarını kronolojik olarak tadat etmeye çalışan, ama maalesef, karmakarı
şık bir rapordur. Suç isnat edilen kişilere yönelik suç unsurlarını, illiyet rabıtasını, delilleri incele
miş değildir. Üstelik, Komisyon Başkanı, komisyon araştırmasını bitirmeden, tarafsızlığını ilan 
ederek pekçok beyanda bulunmuş, o dönemin politikacıları ve yönetilcilerini suçlayan beyanlar 
vermiştir. Basında yer alan bu beyanatlar, kamuoyunda komisyonun art niyetli hareket ettiğini, ki
şileri değil, bir dönemi suçlayarak görevini siyasî bir araç olarak kullandığı kanaatini yaratmıştır. 
Görevi kişisel propaganda aracı olarak kullanmak âdeta yarışa dönmüş, Başkan ve Başkanvekili 
arasında cereyan edenler herkes tarafından ibretle izlenmiştir. 

Türk Cezaa Kanununun 240 inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddesinin son fıkrası yerine getirilmediği için, önergenin usul eksikliği ba
kamından işleme konmaması gerekmektedir. Usulden yoksun önergenin, usul eksikliği bakımından 
işleme konmaması gereğinin yanında, bu önerge, esasa ilişkin suç unsurları olmadığı nedeniyle de 
işleme konulmamalıdır. Ne usule, ne, esasa uygundur. Dolayısıyla, bu önerge işleme konmamalı
dır. Aksi takdirde hukukî bir yanlış, âdeta bir hukuk cinayeti işlenecektir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Nerede o Başkan, nerede o Divan? 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekille

ri; biraz sonra sizlere, önergenin esasa ilişkin ifadelerinin de yanlış, ispatsız ve dayanaksız olduğu
nu ispat edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, 20 satırdan ibaret önergenin üçüncü pragrafında aynen şöyle deniliyor : 
"Ancak, 1984-1990 yılları arasında ihracatı artırmak bahanesiyle yürürlüğe konulan teşvik tedbir
leri, yanlış ve maksatlı uygulamalar sonucu hedefine ulaşamamış, devletimizin, bugünkü değerle
riyle trilyonlara varan zararına sebebiyet verilmiştir." İfadede bu yer alıyor. 

Değerli milletvekilleri, hükümetlerin program hedeflerine ulaşmaları veya ulaşamamaları, dö
nemin bakanları hakkında soruşturma açılmasına gerek gösteren olaylar değildir. Bu gibi olaylar 
siyasî olaylardır ve öyle değerlendirmelidir. Bir hükümet eğer hedeflerine ulaşamıyor, ülkeye ya
rarlı icraat yapamıyorsa, Yüce Meclis, dönemi içinde o hükümeti, güvenoyu vermeyerek, görevin
den uzaklaştırır veya bu yapılmamış veya yapılamamışsa, bu konuda millete müracat edilir. Siyasî 
olaylarda son karar mercii yüce millettir. Seçim meydanlarında daha iyisini bulup seçmek, işi eh
line teslim etmek yüce milletin işidir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi ise, milletine, memleketine şeref ve haysiyetle görev yapmış 
olan bakanlar suçlanmaktadır. Niçin?.. Çünkü, plan hedeflerine uyulamamış... Şimdi, dikkatinizi 
enteresan bir konuya çekmek istiyorum. 

Söz konusu dönemde, biraz önce Sayın Özal'ın ifade ettiği gibi, Türkiye'nin ekonomisi geliş
miş, 1986 yılında IMF'nin penceresinden kurtarılmış; kendi ekonomik gücü ve güvenilirliğiyle yurt 
dışından kredi alınmış; hepimizin iftihar ettiği, açılışlanna büyük törenlerle gittiğimiz dev eserler 
başlatılmıştır. 
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1980 yılında 2,9 milyar dolar olan ihracat, 1983 yılında, yaklaşık 5,8 milyar dolara, 1988 yı
lında 11 milyar 662 milyon dolara, 1990 yılında ise 12 milyar 959 milyon dolara ulaşmıştır. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 1983 yılında 62, 1988 yılında 81 'dir. Suçlamaya esas alınan 
ifade, yanlış, dayanıksız, ispatsız, hesabı gayri mümkün bir ifadedir. Böyle bir ifadeyle Bakanlar 
Kurulu hakkında soruşturma açılması hukuken mümkün değildir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 1993 yılı hedeflerinde öngörülen ihracat 17 milyar dolar, gerçek
leşme miktarı yaklaşık 15 milyar dolar. Bütçe kanun tasarısında öngörüleri 1993 yılı açığı 53,4 tril
yon lira, gerçekleşen rakam 129,4 trilyon lira. İhracatın ithalatı karşılama oranı, sadece 52. 

İnsan, bu rakamlara ve bu önergeye bakınca, acaba, önümüzdeki dönemlerde ihracat hedefini 
tutturamayan; bütçe açığının, hedefinin 2,5 katı kadar büyük olmasına sebebiyet veren... (Mikro
fon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Alptemoçin, size de 5 dakika ilave süre veriyorum. 
Lütfen, süreye riayet ediniz efendim. 
Buyurun. 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) - İhracatın ithalatı karşılama oranını 

52'nin üstüne çıkaramayan, bugünkü İktidarın da yarın soruşturulması ve bakanlarının Yüce Diva
na şevki için acaba zemin mi yaratılıyor diye düşünmekten kendisini hakikaten alamıyor. 

Sayın milletvekilleri, dördüncü paragrafta "Devletin eli kolu bağlanarak devletin, hayalî ihra
catçıların işini kolaylaştıran kurum haline gelmesine sebebiyet vermişlerdir" denilmektedir. Bu ifa
de de tamamen mesnetsiz, gerçek dışı bir ifadedir. 

Hükümet, iddia edildiği gibi, ihracatçının işini kolaylaştırmak değil; tam tersine, zorlaştırmak, 
vergi iadesi olayını ortadan kaldırmak ve bu nedenle, yapılan sahtekârlıklara ve haksız vergi iade
sine son vermek için bir dizi tedbir almıştır. Bazılarını şöyle sıralayabiliriz ° 

Hayalî ihracat yaptığı tespit edilen firmaların vergi iadesi ödemeleri durdurulmuştur; haksız 
vergi iadesi alanlar yargıya intikal ettirilerek tahsili cihetine gidilmiş; başka hayalî ihracat var mı 
diye yaygın bir inceleme başlatılmıştır. 

Vergi iadeleri, 1988 yılı sonuna kadar kademeli olarak indirilmiş ve sıfırlanmıştır. 
Gümrüklerde hayalî ihracatı önlemek maksadıyla bilgisayar sistemi kurulmuş; ithalat ve ihra

cat beyannameleri yeniden düzenlenerek bilgisayarla kontrol edilebilir hale getirilmiştir. 

Belirli gümrük kapılarının yetkileri kaldırılarak, ihtisaslaşmaya gidilmiştir. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Merkez Bankasında bilgisayar sistemleri geliştirilerek, 

vergi iadelerinin ödenmesi sırasında ihraç fiyatlarının makul olup olmadığının kontrolü sağlanmış, 
şüpheli durumlarda inceleme sonuna kadar ödemelerin durdurulabilmesi imkânı getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, önergenin beşinci paragrafında, "Hayalî ihracatla ilgili yayım, ihbar ve 
rapor yoluyla yapılan uyarılar, ilgili üst bürokratlarda beldetilerek hayalî ihracatçılara trilyonlara 
varan haksız ödemeler yaptırılmış" denilmektedir. Bu da, bazı üst düzey bürokratlan suçlayan bir 
metindir. Böyle bir suçlamanın böyle bir önergede yer alması talihsizliktir, konuşulacak yer bura
sı değildir. Bu fiili yapanlar varsa, bağımsız yargıya -2,5 yıl bekletmeden- derhal intikal ettirilme
liydi. 

Değerli milletvekilleri, altıncı paragrafında, "Hayalî ihracatçılara haksız ödeme yapılarak; 
yapmak istemeyen kamu görevlileri ya sürülmüş ya pasifize edilmişlerdir" deniliyor. Bu, böyle afa-
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kî bir söz. Saygıdeğer önerge sahipleri yazmışlar; ama, kimin kimi, niçin, ne zaman sürdüğü, ne za
man pasifize ettiği, bunun sonuçlarının ne kadar büyük zarara sebebiyet verdiği, bu işlerden kim
lerin faydalandığı vesaire gibi hususlar incelenmemiştir. Biraz önce ifade ettim; suç unsuru, illiyet, 
deliller, sonuç; hiçbir şey yok. Herkes birbirini suçlayabilir, herkes birbiri hakkında aklına geleni 
söyleyebilir; ama, eğer burası bir hukuk devletiyse, eğer biz hukuk devletinden, hukukun üstünlü
ğünden bahsediyorsak, böyle, aslı esası olmayan genel ifadelere itibar etmeyiz. Ben, bu Yüce Mec
lisin değerli üyelerinin hiçbirinin böyle bir vebal altına gireceğini asla kabullenemiyorum. 

Neticede, araştırma raporu, istinat olarak, delil olarak gösteriliyor. Rapor hakkındaki ifadele
rimi biraz önce söyledim. Rapor, sayfalar dolusu dokümanları verdikten sonra, Sayın Başbakan 
Yardımcısının bir ifadesine takılıyor. Ama, bunu yaparken, bir Bakanlar Kurulu dikkate alınıyor 
da, ondan sonra çıkan kanun hükmündeki kararnameleri, ondan sonra çıkan Bakanlar Kurulu ka
rarları, ondan sonra çıkan teşkilat yasaları âdeta yok farzediliyor; sanki bir hukukî boşluk bilinerek 
yaratılmış gibi, dönemin Sayın Başbakan Yardımcısının yazısı tek delil olarak ortaya konuluyor. 
Ben bu konuda fazla şey söylemeyeceğim, biraz önce Sayın Kaya Erdem, bu konuda fevkalade 
geniş bilgi verdiler. 

Olay siyasidir arkadaşlar. Olay o kadar siyasidir ve propagandaya yöneliktirki, Meclis Araş
tırma Komisyonu Başkanı Sayın Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11.1.1994 tarihli Birle
şiminde, "Eğer bu Mecliste, bu önergeyle hayalî ihracat hakkında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümlenizi söyler misiniz, lütfen... 
AHMET KURTCEBE ALFrEMOÇİN (Devamla) - "... Şafak 1, Kısmetim 1 ve hayalî ihra

catı kim yapmış ortaya çıkar; çünkü, devletin elinde bilgi var, bu, ancak Meclis soruşturmasıyla or
taya çıkar. Onun için ben, Yüce Meclisin, Meclis soruşturması açılması konusundaki talebimize 
destek vreceğine inanıyorum" demiştir. 

Sizi, bilerek ve isteyerek zorlamaktadır; bir yöne, bir istikamete itmektedir. Çünkü, diyor ki: 
"Eğer siz buna uygun oy vermezseniz, Kısmetim ve Şafak l'le bu konuda söz konusu olan bakan 
veyahut siyasî ortaya çıkamayacak..." Mademki bu bilgiye sahipsiniz, bütün evraklar elinizde ve 
emrinizde, ikibuçuk senedir niçin bunu ortaya koyamıyorsunuz? Niçin, raporunuzda bunu açıkla
mıyor veya açıklayamıyorsunuz? Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde ifade edildiği gibi, 
fiili ve faili belli işte bir hadise var, niçin bunun üstüne gitmiyor ve gidemiyor?.. Ama, o dönemin 
bakanlarını suçlamaya çalışarak, birtakım genel ifadelerle bir Meclis soruşturması açılması ciheti
ne gidiyorsunuz... Acaba, çekindiğiniz bir husus mu var? Acaba, neden bunların üstüne gitmeyi bı
rakıp, bundan seneler önce olanları incelemeye kalkıyorsunuz? 

Olanlar olmuştur, en ufak yanlış dahi yanlıştır, cezalandırılmalıdır. Bu memleketin-herkesin 
pek çok kullandığı gibi-saçı bitmedik, tüyü bitmedik yetiminin hakkı kimseye yedirilmemelidir; 
ama, hiç kimse, ama hiç kimse değerli arkadaşlar, işlemediği bir suç için, böylesi usule aykırı, esa
sı olmayan bir önergeyle mahkûm edilmemelidir. 

Ben, Yüce Meclisimizin değerli üyelerinin, her birinin, yargı görevini tarafsız bir yargıç gibi, 
240 inci maddenin esaslarına, unsurlarına, illiyet rabıtalarına ve delillere de dikkat ederek değer
lendireceğini, bu kürsüde yemin etmiş ve yeminini şerefi ve namusuyla tutmuş olan insanların, ka
mu vicdanındaki almaları gereken layık oldukları yere oturtacaklarına inanıyorum. 

Neticenin hayırlı olmasını temenni ediyor, beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

- 2 5 8 -



T.B.M.M. B:104 17.. 5 .1994 0 : 2 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Alptemoçin. 
Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

VIII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/. - Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemir IV nin ken

disine sataşması nedeniyle konuşması 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın Öztürk, eğer uygun görürseniz size, oylamadan sonra söz versem. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Çok önemli efendim; şimdi söz istiyorum. (ANAP sırala

rından gürültüler) 
BAŞKAN - Peki efendim. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, kendiniz "Oylamadan sonra söz vereyim" dediniz. 
BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... Takdir hakkı benim. (ANAP sıralarından "Oylamaya geç

tiniz" sesleri, gürültüler) 
Sayın Öztürk, daha söz vermedim; bir dakika bekler misiniz... 
Efendim, Sayın Faruk Saydam konuşurken, "Komisyon Başkanı, gelen bürokratları ANAP ik

tidarları aleyhine yönlendirdi" dedi. Sayın Pakdemirli de konuşmasında, "Kendi partisinin bakanıy
la ilgili bir bilgiyi komisyon üyelerine verdi, halbuki önce gidip kendi Hükümetinin yetkilileriyle 
görüşseydi" mealinde bazı şeyler söyledi. Böylece, hepinizin gördüğü gibi, Komisyon Başkanına 
bazı sataşmalar oldu. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Öztürk, rica ediyorum, sadece sataşmaya cevap vermek ve yeni sataşmalara yer verme
mek üzere, size 5 dakika süre veriyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Buyurun efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Oylamaya geçtiniz Sayın Başkan. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Oylamadan sonra söz verin Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen rica ediyorum. Yani, size sataşıldığı zaman size söz vermeyeyim 

mi? 
İLHAN KAYA (İzmir) - "Oylamadan sonra söz vereceğim" dediniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hayır, "Önce vereceğim" dedim. (ANAP sıralarından "Oylamadan sonra söz ve

rin" sesleri, gürültüler) 
Lütfen, yeni sataşmalara yer vermeyin efendim, rica ediyorum. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Sayın Başkan, sayın üyeler; tabiî, hayalî ihracat gibi bir 
olayla uğraşmak fevkalade zor bir hadise. Bununla uğraşmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum; 
ama, kesinlikle pişman değilim; bu, birincisi. 

İkincisi, komisyon üyesi hiçbir arkadaşımdan bilgi saklamadım; Refahlısı da burada, CHP'İi-
si de burada, ANAP'lısı da burada, SHP'lisi de burada, DYP'li arkadaşlar da burada. Bendeki bil
gi ne ise, onlardaki bilgi de aynıdır. Bu, benim namus meselemdir. (ANAP sıralarından "arabayı 
anlat" sesleri, gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, niye yorum yapıyor, sataşmaya cevap versin. 
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BAŞKAN - Lütfen efendim... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Sayın Başkan, sayın üyeler, gelelim üçüncü noktaya: "Ha
yalî ihracat var" diyen ben değilim. "Hayalî ihracat var" diyen, o dönemin Başbakanı Rahmetli 
Turgut Özal'ın Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın raporu. "Hayalî ihracat var" diyen o, ben de
ğilim. Biz, sadece belgeleri bulduk. Arkadaşlarım, bana kızacaklarına, Kutlu Savaş'ın raporunu 
okusunlar, o dönemin Teftiş Kurulu Başkanının raporunu okusunlar, dosyalar nasıl el altı edildi, 
onu okusunlar. Bana niye kızıyorsunuz? 

Gelelim bir diğer konuya: "66 ay kadar dosyalar bekletildi" diyorum; bunun ne İsviçre ile ala
kası var, ne Fransa ile alakası var, ne de Almanya ile alakası var. İşte, dosyaların bekletilme süre
ci. Yani, hayalî ihracatla ilgili dosyalar; Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama, Maliye 
Bakanlığı arasında gidip gelmiş; bunun, İsviçre ile sununla, bununla alakası yok. Aynı imza götür: 

müş, aynı imza geri getirmiş. O dönem bir kuruluşta müsteşar, bir sonraki dönemde bakan olmuş, 
müsteşar iken yazdığı yazıya, bakan iken cevap vermiş. 

YUSUF PAMUK (İstanbul) - Sayın Başkan, bu, suçlama mı oldu? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Gelelim baskı konusuna: Sayın Başkan, sayın üyeler, eğer 

şu rapor yanlışsa, bana bu rakamların yanlış olduğu söylensin. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburut) - Sayın Başkan, suçlamaya cevap verecekti, neye cevap veriyor... 

Yorum yapıyor... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Gelelim memurlar üzerindeki baskıya : Soruyorum size; 

İzmir Emniyet Müdürü Lütfi Tombuş, niye görevinden alındı? Silopi Savcısı niye sürüldü? Bunun 
hesabını versinler. (ANAP sıralarndan gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen... Sataşma nedeniyle söz verdim, bırakın arkadaş savunsun 
kendini. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Sayın Başkan, istifa eden komisyon üyesi hâkim diyor "Bas
kı yapıldı" diye. Kendi beyanı var. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, rica ediyorum... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Şimdi, gelelim Sayın Pakdemirli'ye : Sayın Pakdemirli, 

"Terbiyesiz adam" şeklindeki sözlerinizi misliyle size iade ediyorum. Ben, bu Meclisin şerefli üye
lerinden birisiyim. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Başkan, Meclisin arabasını çocuğuna tahsis etmiş, 
bu konuda bilgi versin. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) - Sizin vereceğiniz bir cevap, şu ihracatın yüzde 50'si yan
lış mı, doğru mu? Bunun hesabını verin. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) . 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Başkan, Meclisin arabasını çocuğuna tahsis etmiş, 

bunun hakkında bilgi versinler. 
BAŞKAN - Efendim, o konuda bir bilginiz varsa, soru sorarsınız. (ANAP sıralarından gürül

tüler) 
Bir dakika arkadaşlar... Lütfen, rica ediyorum... 
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VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
2. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 arkadaşının, Hayalî ihracat iddialarının üzerine 

gitmeyerek devletin zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Ka
ya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile 
Devlet Eski Bakanı Yusuf Buzkurt Özal haklarında, Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/22) (Devam) 

BAŞKAN - Soruşturma Önergesi üzerindeki görüşmelerimize kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, bir konuyu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, son iki konuşmacı bu önergenin verilişinden ön
ce DYP Grubunda görüşme açıldığından bahsetti. DYP Grubunda bu konuda bir görüşme açılma
mıştır ve bir karar alınmamıştır efendim; bu, birincisi. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN - Sayın Başkan, ben öyle bir şey söylemedim. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, bir dakika arkadaşımız bir şey söylüyor, dinleyelim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - İkincisi, ben bu önergeyi Bursa Milletvekili olarak imzaladım, 

DYP Grup Başkanvekili olarak imzalamadım. 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN - Sayın Başkan, öyle bir şey söylemedim. 
BAŞKAN - Siz söylemediniz de, başka arkadaş söyledi... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Grup kelimesini kullanmadı efendim. 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN -Yazılı belge var... Söylenmemiş bir şeyi söylendi di

ye konuşturmayın Sayın Başkan... (DYP sıralarından "duymuyoruz Sayın Başkan" sesleri) 

BAŞKAN - Efendim, susarsanız duyarsınız. 
Buyurun Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - DYP Grup Başkanvekili olarak imzalamadım. Arz ediyorum. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Başkan, şimdi ben bakan... 
BAŞKAN - Sayın Pakdemirli, bir dakikanızı rica edeyim. Bir açıklama getireceğim, ondan 

sonra size de söz vereceğim. . 
Şimdi, konuşmacılar arasında bir arkadaşımız, "Anayasanın 100 üncü maddesinin son fıkra

sında soruşturma önergeleri hakkında gruplarda müzakere yapılamaz ve bu soruşturma önergesini 
veren DYP Grup Başkanvekili basın toplantısı yaptı" dedi. Sayın Tayan da, "ben bir milletvekili 
olarak soruşturma önergesine imza atma hakkına sahibim. Dolayısıyla oraya grup başkanvekili sı
fatıyla değil, bir milletvekili sıfatıyla imza attım" diye açıklık getirdi. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Anlaşıldı, tamam... 
BAŞKAN - Lütfen... Rica ediyorum... 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, Sayın Turhan Tayan, buraya Bursa Mil
letvekili sıfatıyla imza attığını söylüyorlar; ama, bu soruşturma önergesiyle ilgili Sayın Turhan Ta
yan bir basın toplantısı yaptı. O basın toplantısını devlet televizyonu da verdi. Hangi milletvekili
nin yaptığı basın toplantısı devlet televizyonundan veriliyor? O, grup başkanvekilinin bir basın top
lantısıydı. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Şimdi bunu tartışmayalım, önce önergeyi oylayalım... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, bu konunun oylanabilmesi için Anaya

saya uygunluğunun tartışılması lazım. Mademki konu açıldı, müsaadenizli ifade edeyim. Bir kere, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasaya göre, İçtüzük hükümleri çerçevesinde işlem yapabilir. 
Bugünkü İçtüzüğümüzde ilgili maddeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünde yer almıştır. Bu uygulamalar da böyle devam etmektedir. Birleşik Toplantı İçtüzüğünde, it
ham edilen bakan veya başbakanla ilgili suç delilleri ve kişilerin suçun manevi unsurunu teşkil eden 
kasıtları açıkça ifade eden bu önergede... 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, bunların hepsi söylendi... Lütfen... Rica ediyorum... İkincisi, 
soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına Yüce Kurul karar verecektir. Rica ediyorum... Lüt
fen oturur musunuz... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, meselenin Anayasaya uygunluğu yö
nünden bir hususun açıklanması gerekiyor. 

BAŞKAN - Efendim, bunun Anayasaya aykırı bir tarafı yok. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Nasıl yok? 
BAŞKAN - Şekil bakımından yok. 45 milletvekilimiz soruşturma önergesi vermiştir. Türk 

Ceza Kanununun 240 mcı maddesine göre, "bu arkadaşlarımız görevi ihmal ve suiistimal suçları
nı işlemiştir" şeklinde bir iddia da ileri sürmüşlerdir. Bundan önceki soruşturma önergeleri gibi, bu 
soruşturma önergesinin de bir Ceza Kanununa istinat etmesi ve 45 imza taşıması yeterli görülmüş
tür. Sizden rica ediyorum... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, İçtüzük hükümleri esastır. İçtüzüğe uy
gun işlem yapılması esastır. 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, lütfen oturur musunuz... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, ben sözlerimi tutanağa geçireyim... 
BAŞKAN - Efendim, tutanağa geçti. Lütfen... Rica ediyorum... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, iki unsur var. Bir Anayasayla ilgilidir, 

ikincisi Anayasanın bu Meclisin İçtüzüğüne uygun çalışacağı yolunda... Buna aykırıdır diyorum., 
tutanağa geçsin. 

BAŞKAN - Şimdi bakın, bunların hepsi bu kürsüden söylendi. 
Buyurun Sayın Pakdemirli. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Başkan şahsıma sataşma olmuştur. Sayın Öztürk... 
BAŞKAN - Ne dedi efendim? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Öztürk, "ben misliyle iade ediyorum" dedi. Ben hiç 

kimsenin... 
BAŞKAN - Siz bir şey söylemediğinize göre, misli yoktur. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Geri almıştım efendim, geri alınan şey bir daha iade mi 

olur? 

- 2 6 2 -



T.B.M.M. B : 104 . 17 . 5 .1994 O : 2 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Olmadığına göre,, misli yoktur. Teşekkür ederim. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Bir dakika, bir dakika Sayın Genç. 
Bakın, Sayın Öztürk konuşması sırasında İzmir Emniyet Müdürünün bu olay nedeniyle görev

den alındığı iddiasında bulundu. İki hata var; birincisi, burada olmayan şahıslar için burada konu^ 
şulmaz; ikincisi, dönemin İçişleri Bakanı bendim, İzmir Emniyet Müdürünün bu olayla hiçbir ilgi
si yoktu. Aksine, bakanlık içi yapılan bir idarî tahkikat sonucu merkezde görevlendirilmişti. Onun 
için, yalan yanlış bilgileri Meclis zabıtlarına geçirtmeyin lütfen. Dikkatinizi çekiyorum. 

BAŞKAN - Efendim siz de başkanlık yapıyorsunuz, burada herkesin sözünü kesiyor musu
nuz? Lütfen... 

Efendim, şimdi, Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve 
Gümrük eski Bakanları Ekrem Pakdemirli, Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ve Devlet eski Bakanı Yu
suf Bozkurt Özal hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım 
: Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Toptan mı oyluyorsunuz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Yani iştirak halinde mi suç işlemişlerdi Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Meclis soruşturması açılması kabul edilmiştir. 
Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince, soruşturma, siyasî parti gruplarının güçleri oranın

da komisyona verecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti 
için ayrı ayrı adçekmek suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından yürütülecektir. 

Soruşturma komisyonununun çalışma süresi 2 aydır. 
Bu 2 aylık çalışma süresinin, komisyon üyelerinin adçekme suretiyle tespiti tarihinde başla

ması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin, "Oylaması Yapılacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

IX. - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
/ . - İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 arkadışının, esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve 

alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/169), 

BAŞKAN - Genel Kurulun 26.4.1994 günü 95 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, İzmir 
Milletvekili Cemal Tercan ve 22 arkadışının, esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve alınması gere
ken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin oylamasını yapacağız. 

Daha önce bu önergenin müzekeresi yapılmış, oylama sırasında sonuca bağlanamamıştı. 

Şimdi, bu araştırma önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Meclis araştırması yapacak komisyonun 11 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay'olmasını oylarını
za sunuyorum : kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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; Komisyonun, gerektiğinde, Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler..: Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince çalışmalarımıza devam ediyor ve gündemin "Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce, yarım kalan işlerdan başlayacağız. 

X. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici madde Eklen
mesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Baş
bakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan ve Bütçe komisyonları, raporları (1/202,1/76,1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'al inci Ek) 

BAŞKAN - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11343) (S. Sayısı: 71) 
BAŞKAN - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve 

Plan ve Bütçe komisyonları raporlarını görüşmeye başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. - İnsan Hakları Bakanlığnın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve 

Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN - İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medinisinin Bazı Maddeleri-
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BAŞKAN - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medinisinin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

. 6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet-

. vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
7. - // İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 

BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 

BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
nun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komsiyonları raporlarının görüşmelerine geçiyo
ruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
10. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 
1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'el inci Ek) 
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BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ile bu konudaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzekerisine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
/ / . - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN - Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu konudaki Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
12. - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 
1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve bu konudaki Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu raporunun müzakeresi
ne geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
13. - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 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 Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile bu konudaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
14. - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 
BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzekeresine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
15. - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 
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BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile bu konudaki Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve ilgili komisyonların raporlarının müzakeresine ge
çiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

17. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpanırlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfî işlemleriy
le Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddeleri
ne Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN - 337 Sıra Sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun müzakeresine geçi
yoruz. 

.Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

18. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komsiyonu 
Raporu (11577) (S. Sayısı: 375) 

BAŞKAN - 375 Sıra Sayılı, Kanun Hükmünde Kararname ile bu konudaki Millî Eğitim Ko
misyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. ı 
19. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394) 
BAŞKAN - 394 Sıra Sayılı, Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Komisyonu Raporunun 

müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
20. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 
BAŞKAN - 395 Sıra Sayılı, 7 ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hük

münde Kararname ile bu konudaki İçişleri Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

- 2 6 7 -



T.B.M.M. B:104 17 .5 .1994 0 : 2 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

21. -Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı : 404) 

BAŞKAN - 4 0 4 Sıra Sayılı, Kanun Hükmünde Kararname ile bu konudaki İçişleri Komisyo
nu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

22. - Sakarya Millet\>ekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan 'dan Ülkemize Gelen 
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kânununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları İşın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyiş-
leri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

BAŞKAN - 373 Sıra Sayılı, Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun müzakeresine baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
23. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN - 554 Sıra Sayılı, Kanun Hükmünde Kararname ile bu konudaki Millî Savunma 
Komisyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

24. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ye İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 

BAŞKAN - 606 Sıra Sayılı, Kanun Hükmünde Kararname ile bu konudaki Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609) 

BAŞKAN - 609 Sıra Sayılı, Kanun Hükmünde Kararname ile bu konudaki Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 
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Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

26.- Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bayındırlık, İmar, ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/579) (S. Sayısı: 624) 

BAŞKAN - 624 Sıra Sayılı, Kanun Hükmünde Kararname ile bu konudaki Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun müzekercsine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

27.- Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 474 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe Komisyonu mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa 
komisyonları raporları (1/47, 1/57,1/320) (S. Sayısı: 632) 

BAŞKAN - 632 Sıra Sayılı, Kanun Hükmünde Kararname ile bu konudaki Dışişleri ve Ana
yasa komisyonları raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

28. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 
19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11691) (S. Sayısı: 658) (1) 

BAŞKAN - Alman karar gereğince, sıra sayısı 658 olan Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile
rinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine ve Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşki
latlanmalarına, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 sayılı, 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı 12.3.1982 tarihli ve 
2634 sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılma
sı Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun mü
zakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde ANAP Grubu adına, Sayın Keçeciler; buyurun. 

Sayın Keçeciler, süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMEr KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Hükümetimiz yine bir yetki kanunu tasarısıyla Yüce Meclisin huzurundadır. 

(1) 658 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Daha geçen hafta bu Meclisten bir yetki kanunu tasarısını geçirmiştik. Komisyonlarda bekle
yen bir iki tane daha yetki kanunu tasarıları var. Bu da, Hükümetten gelen şekliyle 45 kanunda de
ğişiklik yapan, ancak Komisyonda 4 kanun daha ilave edilerek 49 kanunda değişiklik yapan, çok 
geniş kapsamlı bir yetki kanunu tasarısıdır. Sözlerimin başında meseleye böyle girişimin sebebi, 
Hükümetin yetki kanunlarıyla memleketi idare etmek istediğini tescil etmek ve konuyu zabıtlara 
geçirmektir. Bu kadar sık yetki kanunu tasarıları getirip zahmet edeceğinize, buraya iki maddelik 
bir kanun getirin, "Meclisi tatil ettik, bütün yetkileri de hükümet olarak üzerimize aldık, yetki ka
nunu ile memleketi idare edeceğiz" deyin, şu işi kestirmeden halledin. 

Değerli arkadaşlarım, getirdiğiniz bu yetki kanunu tasarıları çok fazla olmaktadır ve bu, Ana
yasanın temel prensiplerine aykırıdır. Zira, Anayasamızın 7 nci maddesinde; "Yasama yetkisi Türk 
Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez" diyor. Gerçi Anayasa
nın 91 inci maddesi hükümetlere kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi getirmiştir. Biz, 
Anavatan Partisi olarak kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine muhalif bir parti değiliz. 
Devlet hayatının devamlılığı sebebiyle bunun zaruri hallerde kullanılması kaydıyla, faydasına da 
inanan bir siyasî teşekkülüz; ama, bir yasama yılı içerisinde müteaddit yetki kanunları çıkartmak 
suretiyle bu toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren her türlü konuyu, yetki kanunlarıyla çözmek 
istemek, bir ölçüde Anayasanın 7 nci maddesindeki ilke ile çelişmek demektir, onunla ters düşmek 
demektir. 

Değerli arkadaşlarım, aşağı yukarı bundan birkaç yıl evvel bu Hükümet işbaşına geldiği za
man çıkardığı bir yetki kanunu tasarısını -hemen hemen aynı maddeleri, aynı ifadeleri, aynı ibare
leri koyup- tekrar huzurumuza getiriyorsunuz. O yetki kanunu ne olmuş; Anayasa Mahkemesine 
gitmiş. Sizin buraya getirdiğiniz tasarının müzakerelerinde bizim itiraz ettiğimiz, dikkatinizi çekti
ğimiz, ikaz ettiğimiz hususları dinlememişsiniz, buradan geçirmişsiniz, Anayasa Mahkemesi de 
bunu iptal etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, Anayasanın 153 üncü maddesini gelin birlikte okuyalım. Anay-
samızın 153 üncü maddesinde ne diyor; "Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen ya
yımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağ
lar." Demek ki, Anayasa Mahkemesinin kararları Yasama Organını, Yüce Meclisi bağlar. Anaya
sa Mahkemesinin kararına aykırı bir yetki yasasını çıkarmak için burada tekrar zorlamanın, hem de 
usulümüze aykırı bir şekilde zorlamanın faydası yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, usulümüze aykırı dedim. Bakınız, bu yetki kanunu tasarısı büyük ölçü
de Anayasayla ilgili, Anayasa Mahkemesinin kararları var ortalık yerde ve siz, bu yetki kanunu ta
sarısını, bu Meclisin bu konuda mütehassıs komisyonu olan Anayasa Komisyonuna göndermeden, 
doğrudan doğruya Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderiyorsunuz ve Anayasaya uygunluğu konu
sunda Meclisin mütehassıs komisyonun görüşünü almadan, doğrudan doğruya... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Oradan geçti. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Hayır efendim, bu yetki kanun tasarısı geçmedi; oradan 
geçen özelleştirmeyle ilgili yetki kanunu. Siz, haftada bir çıkardığınız için, sayılarını şaşırmışsınız 
Sayın Gazioğlu. Bu daha yenisi, baştan söyledim, bu yeni yetki kanunu tasarısını Anayasa Komis
yonuna getirmediniz, bir evvelkini getirdiniz. 

Şimdi, sormak lazım: Yetki kanunları Anayasa Komisyonuna geliyorsa, bir evvelki geldiğine 
göre, ikincisi niçin gelmez; niçin Anayasa Komisyonunda yeterince, gereğince görüşülüp, Anaya-
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saya uygunluğuyla ilgili görüşler dile getirilmez? Kaldı ki, usulümüze, sadece Anayasa Komisyo
nuna gelmemesi açısından değil, bir başka açıdan da aykırı. • 

Bakınız, İçtüzüğümüzün 88 inci maddesi, "... Başkan tarafından Genel Kurula en az kırksekiz 
saat önce bildirilmişse, bu kanunun maddelerine ait değişiklik önergelerinin konuşulmasından en 
geç yirmidört saat önce Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olması gereklidir" diyor. Yani, biz bu 
kanun tasarısının bazı maddeleriyle ilgili -düzeltmek, tashih etmek için- önergeler hazırladık; ama, 
öğreniyoruz ki, önerge girişi kapatılmış. Daha görüşülmeye başlamadan, daha burada Danışma 
Kurulu kararı oylanmadan, Meclisin iradesi ortaya çıkmadan, iktidar grubu tarafından önergeler 
verilmiş, bütün önerge girişleri kapatılmış; muhalefet-konuşmasm, muhalefet bu tasarıyı güzelleş
tirmesin, düzeltmesin, bu konuyla ilgili herhangi bir şekilde önerge vermesin diye gerekli her tür
lü tedbir alınmış. Kaldı ki -önümüzde tasarı metni varsa, lütfen bir bakın- tasarı metninde, anlaşı
lacak gibi değil, bir madde iki üç sayfa sürüyor. Yani, fıkra ve bent yapmaktan kaçınmak için, alt 
alta, arka arkaya yazmışsınız kanunları; önerge verilmesin, düzeltme olmasın diye. Kaldı ki, daha 
dün Plan ve Bütçe Komisyonuna aniden getirip görüştüğünüz bu kanun tasarısı, bugün Yüce Mec
lisin huzuruna geliyor ve milletvekilleri olarak yeterince hazırlanma ve tasarı üzerinde imalı fikir 
etme imkânını bize vermiyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, yangından mal kaçırır gibi, böylesine önemli yetki kanunlarını buradan 
süratli bir şekilde geçirirseniz, döneceğiniz yer var; döneceğiniz yer Anayasa Mahkemesidir. Ba
kın, Bu kanun tasarınız da aynı şekilde, bir evvelki iptal edilen tasarınızla ilgili eksiklikleri ihtiva 
etmektedir/Anayasamız, 91 inci maddesinde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini zorun
lu ve ivedi hallere bağlamıştır. Ayrıca, çıkarılacak olan yetki kanununun amacını, kapsamını, ilke
lerini açık ve net olarak ortaya koyma ve yetki kanununun metninde gösterme mükellefiyetini ka
nun vazıına yüklemiştir. 

Siz, şimdi burada, "acil ve ivedi hallerde çıkarıyoruz" diyorsunuz. Nedir bunlar? Bakın, ben 
size, burada bahsettiğiniz bazı acil ve ivedi halleri söyleyeyim : Devlet Tiyatroları Genel Müdür
lüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası... Cum
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının teşkilatlanmasına ilişkin acil ve ivedi hal nedir; lütfen birisi 
gelsin şu kürsüden bunu bana bir izah etsin. "Acil ve ivedi hal" diyorsunuz, tam 49 tane kanun say
mışsınız; yani 49 tane kanunu değiştireceğinizi söylüyorsunuz. 

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştireceğiz" diyorsunuz, "Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununu değiştireceğiz" diyorsunuz, "Devlet Planlama Teşkilatı Kanununu değiştirece
ğiz" diyorsunuz, "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kanununu değiştireceğiz" diyorsunuz... Ba
kın, Sayın Başkan biraz evvel, burada, 1 inci sıradaki, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kanunu 
ile ilgili görüşmelere geçti, bakan ve komisyon bulunamadığı için tehir ettik. Aylardır gündemin 
baş sıralarında bekleyen tasarı ve teklifler var, Meclis gündemine girmiş kanun tasarıları var; ama 
siz bunların tamamını yetki kanununun içerisine alıyorsunuz ve "acil ve ivedi" diyorsunuz! Neresi 
acil bunun? Siz buraya gelip, Meclisi çalıştırıp, bu tasarıları geçireceğiniz yerde... Bu Meclisin gün
deminde, tam iki senedir bekleyen tasanlar var -tıpkı, İnsan Haklan Bakanlığı Kurulması Hakkın
daki tasan gibi- bunları gündemde tutacaksınız, sonra da "bunlar acil ve ivedidir, bunlan çıkara
mazsam, yetki vermezseniz, tehirinde toplumun zararı vardır, -eskiler, "tehirinde mazarrat umulur" 
derler- ama bana yetki verin" diyeceksiniz! Hani, neresi acil bunların? Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı ile ilgili tasarı tam 2,5 yıldır gündemin 1 inci sırasında bekliyor ve .siz şurada çoğunluğu
nuzu sağlayıp bunu geçiniliyorsunuz, çıkarmıyorsunuz. Sonra da, yetki alarak, bu kanunu değişti-
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receğim, düzelteceğim, kanun hükmünde kararnameyle çıkaracağım diyorsunuz. Alenen ve açıkça 
Meclisin yetkilerine bir tasallut vardır, açıkça Meclis dışlanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, biz milletvekilleri olarak, Meclis olarak, haklarımıza bu şekilde tasal
lut edilmesine, bu şekilde haklarımızın elimizden alınmasına ne zamana kadar göz yumacağız? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye idaresinin hiçbir döneminde, böyle, haftada bir yetki kanunu çı
karıldığı görülmemiştir. Böyle bir kanun, ancak dört beş senede bir çıkarılır, meseleler düzeltilir... 
Madem öyle, tek bir yetki kanunu geçirseydiniz. Geçen hafta burada bir yetki kanunu çıkardınız. 
Bunu da onun içerisine yazsaydınız ve hepsini tek bir yetki kanunuyla buradan geçirip işi düzelt-
seydiniz. Demek ki, hazırlığınız kifayetsiz, kadrolarınız zayıf. Bu memleketi idare edemiyorsunuz 
efendim; istifa edin, istifa edin, size istifa yakışır. Bu memleket böyle mi idare edilir, kanunlar böy
le mi çıkarılır; olacak şey değil, olacak iş değil efendim!.: (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bir hafta evvel bir yetki kanunu çıkardınız. Bankalarla ilgili bir yetki kanunu da komisyonda, 
şimdi de bir tanesini görüşüyoruz. Haftada iki tane yetki kanunu getiriyorsunuz. Madem öyle, bun
ları birleştirin ve Meclisten, tek bir yetki kanunu halinde geçirin. Böyle iş mi olur?(!)„ 

Değerli arkadaşlarım, bunlar fevkalade yanlıştır, fevkalade hatalı yoldasınız, yanlış işler yapı
yorsunuz ve aceleyle de bazı işleri yutturmaya çalışıyorsunuz; ama, biz bu meselelerde son derece 
dikkatliyiz. Neler yapmak istediğinizi bir bir takip ediyoruz. Eğer burada, Yüce Mecliste, bu ko
nuşmalara itibar etmez ve sayısal çoğunluğunuza bakarak yetki kanunu geçirirseniz, mutlaka ve 
mutlaka bu kanunun Anayasaya aykırılığını inceleyecek mercii de arayacağımızı Anavatan Partisi 
Grubu adına sizlere ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aziz milletvekilleri; biraz evvel burada ifade ettim; yetki kanunlarının 
amacının, kapsamının belli olması lazım. Anayasanın 91 inci maddesi gayet açık söylüyor; amacı
nın, kapsamının ve ilkelerinin belli olması lazım. Siz, tasarının başına bir amaç maddesi ve bir kap
sam maddesi yazmak suretiyle, sanki amacı ve kapsamı belli olmuş zannediyorsunuz; ama öyle de
ğil. Amaç maddesine bakıyorum -personelle ilgili bu- personelle ilgili düzenleme mi yapacaksı
nız?.. Hani bütçenizde ödenek? Yani, personelle ilgili ne düzenlemesi yapacaksınız. Siz, memurun 

- Bütçe Kanunundan doğan hakkını verecek ödeneğe sahip değilsiniz;.yok zaten... 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Temmuz zamları yok. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Yani, memura ilave ödenek vermemeyi IMF'ye taah- " 

hüt ettiniz "ilave ödenek vermeyeceğiz" diyorsunuz; 6 ncı ayda, ikinci yarıda verilmesi gereken 
zammı verecek ödeneğiniz yok. E, burada bir sürü personel yetkisi alıyorsunuz; ne yapacaksınız o 
yetkileri? Yani, memura zam verebilecek paranız var mı? Yok. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Bir koyar üç alırız(!) 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Yok efendim, yok. Olmadığı halde bu yetkiyi niye is
tiyorsunuz? Ha, o zaman bizim düşünmemiz lazım. Buraya da yazmamışsınız. Bundan evvelki bü
tün yetki kanunlarında, personelle ilgili yetki alınırken şu ifade konulurdu : "Personelin durumun
da iyileştirme yapmak amacıyla.." Burada bu ifade yok; buraya yazmamışsınız, bililtizam, şuurlu 
bir şekilde yazmamış^îrn2rŞrmdi bunu alıp, personel reformu yapacağım diye, devletin memurla
rını şu veya bu şekilde resen emekli edecek, kapı dışarı koyacak ve onları işten çıkaracak bir ey
lem, bir işlem yapmayacağınızı, bu kanun tasarısının amaç maddesindeki sınırlardan açıkça anla
mak mümkün değil. Demek ki amacınız müphem, amacınız belli değil. Kapsam maddesinde de bu
na işaret etmiyorsunuz. 

- 2 7 2 -



T.B.M.M. B:104 17 .5 .1994 0 : 2 

"Teşkilat değişiklikleri yapacağız" diyorsunuz. Görülüyor ki, bazı bakanlıkların kuruluş ka
nunlarında değişiklik yapacaksınız; fakat, ne hikmetse, buraya teşkilatla hiç alakası olmayan işler 
girmiş. Mesela -söyleyeyim- amaç maddesinde, 1 inci maddede ve 2 nci maddenin üçüncü parag
rafında "222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 625 
sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununda gerekli değişikliklerin yapılması..." diyorsunuz. 

Bakın şimdi, bakın, teşkilatta değişiklik yapacaksanız, Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun var; onu buraya yazarsınız, teşkilat değişikliği yaparsınız. İlkelerinizle il
gili maddede "personel ve teşkilat değişikliği" diyorsunuz, ilkeleriniz arasında hiç millî eğitimle il
gili bir hüküm yok, koymamışsınız, ilkeler bölümünde, bunu niçin istediğinizi açıklamamışsınız. 

Acaba bunu niye istiyorsunuz? Millî Eğitim Temel Kanununun neresini değiştireceksiniz, İl
köğretim Kanununun, Özel Eğitim Kurumları Kanununun neresini değiştireceksiniz? Ben size, he
men burada zabıtlara geçmesi için söyleyeyim : Yoksa, imam-hatip okullarını kapatmaya mı niyet
lisiniz?! Bakın, ben size söyleyeyim; bu Meclis başınıza yıkılır! Bunu yapmaya, sizin bugünkü ağır 
aksak iktidarınızın gücü yetmez! Onu özellikle söyleyeyim. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Nereden çıkarıyorsunuz? 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Öyle efendim, öyle. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Hayır efendim, hayır... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Öyle... Bu yetkiyi verdiğiniz takdirde, Hükümet, bunu 
yapma yetkisini almaktadır; maddelerin arasına gizlemiştir ve kaçırmaktadır. Açık ve net olarak 
ifade ediyorum. Bu konuda son derece hassas olmalısınız, duyarlı olmalısınız. Bu konuda hassasi
yetini bildiğim arkadaşlar var; onları uyarmak için söylüyorum. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Hiç merak etmeyin, bu konuda hassasız. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Koyduğunuz kanunların hiç alakası yok. 222 sayılı Ka
nunda da, Millî Eğitim Temel Kanununda da teşkilatla ilgili, personelle ilgili hiçbir hüküm yok. Bu 
saydığım kanunların içerisinde yok efendim. Niye koydunuz bunları yetki kanununun içerisine? 
Gelin buraya, böyle bir niyetinizin olmadığını açık seçik olarak ifade edin; yoksa, bunu buraya koy
makla "Meclisin haberi olmadan, milletvekilleri uyanmadan, üstü kapalı bir şekilde biz bu yetkiyi 
alalım, Meclis tatile girdikten sonra da gereğini yaparız" diye düşünüyorsanız aldanıyorsunuz; bü
yük bir yanılgı içerisindesiniz. Bunu yapmaya gücünüz yetmeyecektir ve bunu yapacak kadar da 
zamanınız olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN - Sayın Pakdemirli, çok az zamanınız var. Lütfen... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Keçeciler diyeceksiniz. Tamam Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Pardon, "Pakdemirli" dedim, özür dilerim. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Herhalde Sayın Pakdemirli'nin konuşması çok tesir et
miş Sayın Başkana... 

BAŞKAN - Burada Sayın Pakdemirli'nin zaptını okuyordum da onun için; Kusura bakmayın. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Evet, evet Zamanım az kaldı, tamamlıyorum Sayın 

Başkan. 
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Yani, meselelerin üzerinde durmak istemiyorum; ancak, kanunla aldığınız yetkilerin sınırları 
belli değil. Uluslararası anlaşmalara taraf olunmasıyla ilgili yetki alıyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, cümlenizi bağlar mısınız efendim... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Yani, bu işin ne teşkilatla ne personel işiyle alakası var. Buraya yazdığınız kanunlar rasgele 

yazılmış kanunlardır. Kaldı ki, siz, devletin sırlarını da aranızda doğru düzgün görüşemediğiniz 
için, bu konuda basına intikal etmiş telefon görüşmeleriniz var. 

Bakın, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununu yazmışsınız, basına intikal etmiş; Türki
ye'de ciddî siyasî tartışmalara sebep olmuş; Cumhurbaşkanıyla büyük sürtüşmelere sebep olmuş 
birtakım kanunları da buraya yazıp getirmişsiniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Kamuflaja bunlar, kamuflaja... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bunları yetki kanunlarıyla çöze

ceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz; yapmayınız, kendinize kötülük edersiniz, İktidarınıza kö
tülük edersiniz. Yetki kanunlarını bu kadar sık kullanmak size hayır getirmez, fayda getirmez. Si
zin yapacağınız tek şey, Hükümetin getirdiği bu yetki kanunu tasarısının hesabını, vereceğiniz rey
lerle Hükümetten sormaktır "geçen hafta yetki kanunu çıkardık, bunu da onun içine koysaydınız 
ya" demektir. Yoksa, her hafta iki tane yetki kanunu çıkararak bu memleketi idare edeceğinizi zan
nediyorsanız, Meclis, haklarını koruyacaktır, yetkilerine sahip çıkacaktır ve önünde sonunda bir 
yerlerden dönecektir bu tasarı. 

SALİH KÂPUSUZ (Kayseri) - Kraliçe yapacağız onu. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, beni dinleme sabrını gösterdi

ğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
İkinci konuşmacı olarak, Refah Partisi Grubu adına, sayın Abdullah Gül; buyurun efendim. 
Sayın Gül, konuşma süreniz 20 dakikadır ve çalışma süremizin dolmasına da 20 dakika var

dır; artık, süreye riayet edersiniz sanıyorum. 
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Hü

kümetin, kanun hükmünde kararnameler çıkarmak için getirdiği yetki kanunu tasarısı üzerinde Re
fah Partisi Grubu adına görüşlerimizi bildirmek için huzurlarınızdayım. 

Yetki kanunlarına dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnameler, hepimizin bildiği gi
bi, 1971 yılında, 1960 Anayasasında yapılan bir değişiklikle hukuk literatürümüze, hukuk nizamı
mıza girdi. Daha sonra, .1982 Anayasasında ise, kanun hükmünde kararname çıkarmak, yetki ka
nunları çerçevesi içerisinde yapılabilir hale geldi. 

Kanun hükmünde kararnameler, Anayasamıza göre, olağanüstü dönemlerde çıkarılabileceği 
gibi olağan dönemlerde de çıkartabilmektedir; tabiî, yetkiler çerçevesinde. Bunun gerekçeleri 
açıktır : Devletin daha iyi işleyebilmesi, pratiklik ve bazen aciliyet arz eden konular üzerinde he
men tedbir alabilmesi için Bakanlar Kuruluna bu yetkiler verilmiştir; hukukî literatür içerisine gir
mesinin sebebi budur; fakat burada şöyle bir durum söz konusudur: Parlamenter rejimde bu yetki
ler eğer tam bir hukuk anlayışı içerisinde kullanılmazlarsa, parlamenter rejimlerle bir tezat teşkil 
etmekte ve zamanla da Parlamentonun, milletvekillerinin, dolayısıyla milletin hâkimiyetinin by-
pass edildiği, saf dışı bırakıldığı görülmektedir. Bu bakımdan, sık sık ve yetki kanunlarına dayana-
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rak kanun hükmünde kararnameler çıkarma usulünü bir yol haline getirmek, aslında demokratik 
hukuk anlayışına pek de sığmayan bir davranıştır. 

Anayasamızın 87 nci maddesi, Bakanlar Kuruluna, belli konularda kanun hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi vermekte, 91 inci maddesi, neler hakkında kanun hükmünde kararname çıkarı
lamayacağını ve kanun hükmünde kararnamelerin şartlarını belirlemekte 163 üncü maddesi ise, Ba
kanlar Kurulunun, bütçe kanununu değiştirecek şekilde kanun hükmünde kararname çıkaramaya
cağını açıkça belirtmektedir. 

Şimdi, bunları söyledikten sonra belirtmek istiyorum ki ve çok üzücüdür ki, kanun hükmünde 
kararnameler, daha önceki Hükümet zamanında da yapılmış ve yine çok üzücüdür ki, o zamanki 
Hükümetin yetki kanununun Anayasaya aykırılığını iddia ederek, Anayasa Mahkemesine giden ve 
bugün İktidarda Koalisyon ortağı olan bir parti, aynı yetki kanunlarını çıkarmaya başlamıştır. Üs
telik daha önceki Hükümet bir kez çıkardığı halde, şimdiki DYP-SHP Hükümeti bunu defalarca çı
karmaya ve âdet haline getirmeye başlamıştır. 

Burada, bir partinin ilkesizliği ve prensipsizliği gerçekten ibrete şayan bir davranıştır. Siz, 
Anayasaya aykırı diyerek Anayasa Mahkemesine gideceksiniz, şimdi ise, işinize geldiği için, her 
türlü prensip ve ilkenin dışında, aynı yolları denemeye başlayacaksınız. 

Değerli arkadaşlar, her şeyden önce, bu yetkinin verilebilmesi için, mevcut Bakanlar Kurulu
na Hükümete güven duymak gerekir. Şurası açık bir gerçektir ki, artık Türkiye'de bir güven buna
lımı söz konusudur. Bu güven bunalımı, Mecliste, muhalefet tarafından devamlı söylenegelmiştir, 
devamlı örnekler verilmiştir; halkta büyük bir bunalım sözkonusudur, millet büyük bir kriz yaşa-

, maktadır ve artık bu sese devletin en yetkili kişisi olan Cumhurbaşkanı da katılmıştır "ben mezar 
taşı değilim" diyerek güvensizliğini açık açık ilan etme durumuna gelmiştir. İşte böyle bir Hükü
mete, böyle bir Bakanlar Kuruluna yetki vermek ve üstelik sadece bir iki konuda değil, birçok ko
nuda, 50'ye yakın konuda kanun çıkarma yetkisi vermek, gerçekten zor bir davranıştır. (DYP sıra
larından "nereden anladın" sesleri) 

Onu anlayıp anlamadığımızı Sayın Cumhurbaşkanına sormak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı 
her şeyi açık açık söylemiştir. Biz burada devamlı söyledik : Bu Hükümetin başı sayın Başbakan 
daha önceki Hükümette de en önemli bakanlıklardan birinin koltuğunda oturuyordu ve dolayısıyla 
sorumluluğu o zamandan beri devam etmektedir. Eğer o zamanki sorumlulukları üstlenmiyorlarsa, 
onbir aylık sorumlulukları süresi içinde Türkiye'yi getirdikleri durum ortadadır; artık buna -daha 
önce de söylediğim gibi- Cumhurbaşkanı da isyan etmiştir. 

Bu kanun hükmünde kararnameyi çıkarmak için getirilen yetki kanununun gerekçelerinde, bu 
kanun çıkmazsa memur maaşlarının ödenemeyeceği, tutukevlerinin, cezaevlerinin kapısının açıla
bileceği, Hazinenin teşkilat kanununun ortada kalacağı ve bunun bir kaos ortamı yaratacağı iddi
aları açıkça söylenmiştir. Demek ki, Türkiye, bir kaos ortamına getirilebilmiştir. Dün Plan ve Büt
çe Komisyonu eğer toplanamamış olsaydı, bugün Meclis toplanamamış olsaydı -önümüzdeki bay
ram tatilleri de gözönüne alındığında- Türkiye'nin, maalesef, böyle bir kaos ortamına getirildiğini 
görecektik. Halbuki, Anayasa Mahkemesi bu yetki kanununu iptal etmiştir; iptal ettikten sonra da, 
altı aylık bir süre vermiş ve "bu altı ay içinde tedbirini al ve Anayasaya aykırı olduğunu belirttiğim 
yetki kanununun ilgili hükümlerini düzelt, ona göre gel" demiştir. Hükümet burada sorumlu dav
ranıp Meclisi çalıştırarak, bu kanunları çıkartması gerekirken... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, Genel Kurulun bu vaziyeti nedir böyle? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Pazarlık mı yapılıyor bu masalarda? 
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BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen hatibi dinleyelim. 
Buyurun efendim. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sayın Başkan, bu, benden çok Başkanlığınızı ilgilendirir; bu
ranın gerçekten bir Parlemento havasında olması gerekir. 

BAŞKAN - Ben arkadaşlarımdan rica ediyorum; Genel Kuruldaki konuşmaların herkes tara
fından dinlenmesini sağlasınlar, sohbet eden arkadaşlarımız buyursunlar dışarıda sohbet etsinler. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) - Evet* tabiî, bu konuyla ilgilenmeyenler çıkabilir. 
BAŞKAN - Tabiî, tabiî... Siz buyurun. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesi, bunun Anayasaya aykı

rılığını, açıkça, gerekçeleriyle belirtmiştir. Ben burada sadece bu gerekçeleri okusam, bunlar bile 
gerçekten büyük bir mahcubiyete sebep olacaktır. 

Şimdi, burada şu söz konusudur : Meclis çalıştırılamadığı için, gerçekten Meclisin yetkileri 
Bakanlar Kuruluna devredilmektedir ki, bu, Anayasanın 7 nci maddesine açıkça aykırıdır. Çünkü, 
Anayasamızda kuvvetler ayrılığı prensibi söz konusudur. Yasaları kimin yapacağı, yürütmeyi ki
min gerçekleştireceği ve yargıdan da kimlerin sorumlu olduğu açıkça ortadadır. Şimdi, 50'ye ya
kın kanunu değiştirme Veyahut da yeni kanun çıkarma yetkisini, eğer bu gerçekleşirse, aslında Par
lamento devretmek üzeredir. Bu, şunun için yapılmaktadır: Aslında, İktidar grupları kendi grupla
rına da güvenememektedir; kendi gruplarına güvenebilseler, Meclisi toplar, Meclisten bu kanunla
rı geçirerek her şeyi Anayasaya uygun hale getirebilirler, fakat, sadece muhalefeti topyekûn değil, 
kendi gruplarını da by-pass etmektedirler. Biraz önceki konuşmacının da açıkladığı gibi, 50'ye ya
kın kanunun neleri ifade ettiğini, nelerin değiştirilmek üzere olduğunu, eğer iktidar Partilerindeki 
birçok arkadaşım da yakinen bilmiş olsalar, eminim ki, onlar da bu tasarının buradan geçmesine 
onay vermeyeceklerdir., 

Anayasada, bildiğiniz gibi, yine her şey açık; Anayasa Mahkemesinin kararları da açık. "Ka
nun kuvvetinde kararnameleri ancak çok zorunlu hallerde, ivedi hallerde ve önemli hallerde geçi
rebilirsiniz." diyor. Şimdi, eğer bu tasarı kanunlaşırsa, opera ve balelerden Cumhurbaşkanlığı Sen
foni Orkestrasına, Millî Savunma Bakanlığıyla ilgili bir sürü meseleye, Millî Eğitim Bakanlığının 
bazı temel esaslarına kadar, birçok konuda teşkilatlanmaya, yeniden yapılanmaya dönük organizas
yonlar yapılacaktır. Dolayısıyla, ortada ivedi bir durum söz konusu değildir. İvedi olan şey nedir; 
ivedi olan şey, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeniden organize edilmesi midir, Millî 
Eğitim Bakanlığındaki yapısal değişme midir, daha açıkçası, birçok arkadaşımın da karşı çıkacağı, 
imam-hatip okullarının dolaylı olarak kapatılması ve halkın çocuklarını oraya göndermesinin ön
lenmesi midir?! Veyahut da, acil olan şey, kamu güvenliği müsteşarlığının kurulması mıdır, insan 
hakları teşkilatının kurulması mıdır?! Bunların, her şeyin burada açık açık konuşularak yapılması 
gerekir. Eğer bu tasarıyı bu şekliyle çıkarırsanız, o zaman güçlü olursunuz; ama, sizler de biliyor
sunuz ki, yarın Anayasa Mahkemesi bunu iptal edecektir; dördüncü kez gelecektir. Bu ise, aslında 
Hükümetin prestijini bir kez daha düşürücü bir ortam yaratacaktır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Aslında "olmayan prestijini" diyeceksin... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) - Olup olmayan prestiji aslında halk bilmektedir. Kızılay Mey

danındaki ekmek kuyruklarına baktığınızda, Cumhurbaşkanının dünkü konuşmalarını dinlediğiniz
de, gerçekten bu iktidarın prestijinin hangi noktaya geldiği açıkça ortadadır; ama, bunu yasal şekil
de, bir kere daha Anayasa Mahkemesine reddettirerek, gerekçeleri bir kere daha yazdırarak buraya 
gelmek hiç kimseye bir şey sağlamaz; ama burada bir kurnazlık yapılmıştır: Maaşların ödeneme-
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yeceği, cezaevlerinin kapısının açık kalacağı söylenerek ve bütün bu maddeler, 50'ye yakın kanun 
hükmünde kararname çıkarılacak konular sıralanarak, böyle bir şey buradan geçirilmeye çalışıl
maktadır. Bu ise, aslında büyük bir beceri sizliktir. 

Şimdi, bu tasarının, Anayasanın 2, 7, 87, 91, 153 ve 163 üncü maddelerine aykırı olduğunu 
herkes bilmektedir; bunu, bile bile yapmaktasınız ve bunu açıkça da söylemektesiniz. Bunu açıkça 
nerede söylüyorsunuz; gerekçelerde söylüyorsunuz: "Eğer, bu kanun çıkmazsa bir kaos ortamı ola
cak; Anayasa Mahkemesi, Anayasaya aykırı olduğu için bazı maddeleri iptal etmiştir, 25-27 Ma
yısta altı aylık süresi dolacaktır; onun için, bir kanunî boşluk olmasın" diye getirilmektedir. Yok
sa, büyük bir olay, ani bir şey olmuştur da, hemen onun üzerine gidip, o olayı zapturapt altına al
mak için kanun hükmünde kararname çıkarılmamaktadır. 

Aslında, Danışma Meclisinde 1982 Anayasası yapılırken bu konular tartışılmış ve bu konuya 
açıklık getirilmek mahiyetinde şunlar konuşulmuştur; bunlar da Anayasa Mahkemesinin iptalinde-
ki gerekçeler olarak geçmiştir. Bakın, aynen okuyorum : "Nitekim, maddenin Danışma Meclisinde 
görüşülmesi sırasında, kanun hükmünde kararname çıkarılabilmesi için Hükümete yetki verilmesi
nin nedeni, Anayasa Komisyonu sözcüsü tarafından çok acele hallerde, Hükümetin elinde uygula
nacak seri bir kural olmadığı için, acele olarak çıkarılıp ve hemen olayın üstüne gidilmesi gereken 
hallerde çıkarılması için bu düzenleme getirilmiştir." 

Bugün bunu çıkarıyorsanız, Anayasa Mahkemesi, iptal gerekçelerine onu yine koyacaktır ve 
yine bununla karşınıza gelecektir. Üstüne gitmek üzere olduğunuz olay nedir? Millî Eğitim Bakan
lığındaki değişiklikler mi veyahut da demin dediğim gibi, insan haklan teşkilatı kurmak mı insan 
haklarının olmadığını ispatlamak için dünyayı güldürecek bir teşkilatı kurmak mı? Dünyanın ne
resinde hükümetlerinin kontrolünde bir teşkilat kurulmuş ve, "İnsan haklarını savunuyoruz" diye 
ortaya çıkarılmıştır? Bunlar, ancak ülkeyi gülünç duruma düşürecek şeylerdir; bunlar, ancak Ko
alisyon Ortakları arasında işbirliğinden ve Koalisyon Ortakları arasında birbirine paye dağıtmaktan 
öteye gitmeyecek uygulamalardır. 

Bakın, Anayasa Mahkemesi yine şunu söylüyor: "Kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisi ancak önemli, zorunlu ve ivedi durumlarda verilebilir. Bu durumlarda verilen yetki, yasama 
yetkisinin devri anlamına gelir." 

Şimdi, bugün eğer, bu Parlamentonun yasama yetkilerini devredersiniz, yann, bu, alışkanlık 
haline gelir ve başkaları, çok daha başka şeyler de devretmeye başlar. Onun için, bu konularda ik
tidar ve muhalefet olarak hassas olmamız gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, aslında konu açıktır. Bazıları, şayet Anayasayı bir kere deldiyse, şimdi 
sizler Anayasayı kalbur haline getirmek üzeresiniz; ama, bunun neticesinde, dediğim gibi, karşını
za iptal kararları gelecektir. Kaç tane iptal kararı gelirse, o da, sizin hukuka, Parlamentoya olan say
gınlığınızı, prestijinizi gösterecektir. 

Bu görüşlerle, bu kanun tasansına, "Hayır" diyeceğimizi belirtir, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gül. 
Sayın milletvekilleri, alman karar gereğince, saat 20.00'de toplanmak üzere birleşime ara ve

riyorum. 
Kapanma Saati: 18.55 

Q . 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Işılay Saygın (İzmir) 

• © 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

X / - K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

28. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 
19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/691) (S. Sayısı: 658) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının 
Yeniden Düzenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 Ta
rihli ve 5434 Sayılı, 19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1980 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlar
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki 
Verilmesine Dair Kanun Tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Gruplar adına konuşmalar bitmişti. 

Şahısları adına, Sayın Muharrem Şemsek; buyurun efendim. 

Sayın Şemsek, süreniz 10 dakikadır. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
yetki kanun tasarısıyla ilgili görüşlerimi arz etmek üzere huzumnuzdayım. Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, getirilen yetki kanunu tasarısıyla Türkiye'de idarî ve sosyal yapımızı, hat
ta askerî ve adlî yapımızı düzenleyen çok sayıda kanunda değişiklik için Hükümete yetki verilme
si istenmekte; ayrıca, idarî yapımızda bulunmayan, ismi zikredilen veya ismi belli olmayan bazı ye
ni kurum ve kuruluşların kurulmasına da Türkiye Büyük Millet Meclisimizce altı ay süreyle izin 
verilmesi, yetki verilmesi istenmektedir. Meseleye bu yönüyle bakıldığı zaman, bir bakıma, bu ta
sarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, kanun çıkarma yetkisini devretmekte, Hükümet, bu konuda 
Meclisin kanun yapma görevini belli süreyle kullanma hakkını almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızda, Anayasa Mahkemesi kararlarında ve diğer mevzuatımız
da, belli şartlarla yetki kanunu çıkarılabileceği belirtilerek : 

1. Çok uzun süreli olmaması veya uzun süreli olduğu izlenimi vermemesi kaydıyla, 

2. Önemli, ivedi ve zorunlu bir duruma şamil olması, 
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3. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerinin devri anlamını taşımaması, 

4. İstisnaî durum arz etmesi, 

5. Yetki kanununun hangi konularda kanun hükmünde kararname çıkarılacağını belli etmesi, 
konuların açık ve berrak olması gibi şartlarla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, hükümete kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, yetki kanunlarının meşruiyeti için esas olan, şart olan bu hususlara, Genel 
Kurulumuzda şu anda görüşülen bu yetki tasarısında gerekli itina ve dikkatin gösterilmediği husu
su tartışılmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin daha önce iptal ettiği yetki kanunlarının yerine yenilerinin yapılması 
için verilen altı aylık sürenin bitimine çok az bir zaman kalmıştır. Altı aydır niçin getirilmediği tar
tışması bir yana, belli konularda düzenleme yapmak, hem de kısa sürede düzenleme yapmak zaru
reti, ihtiyacı vardır. Mevcut işleyiş bakımından, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, kısa sürede bu 
kanunların çıkanlamayabileceği gerçeği karşısında, ivedi ve zorunlu bir yol olarak, Hükümetin yet
ki kanununa başvurmasını yadırgamamak gerekir. 

Sayın milletvekilleri, beş bölüm halinde olduğu ifade edilen yetki isteme tasarısının birinci bö
lümünde, Anayasa Mahkemesince iptal edilen, bundan önce çıkarılmış olan kanun hükmünde ka
rarnamelerin düzenlenmesi esası getirilmektedir. Diğer dört bölümde ise, daha önce kanun hük
münde kararname haline dönüştürülmemiş olan yeni durumlar sözkonusudur. Anayasa Mahkeme
sinin iptal ettiği konular başta olmak üzere, memur ve emeklilerin durumu, bazı kuruluşların teşki
latlarının kurulması, Arsa Ofisi Kanununda değişiklik öngörülürken, yeni, getirilen bölümlerde, 
özelleştirmeden doğacak işçi ve memurların durumlarının düzenlenmesi, KİT yönetim kurulu üye
liklerinin düzenlenmesi, Başbakanlık Teftiş Kuruluyla ilgili düzenlemeler, Turizm Teşvik Kanu
nunda değişiklik, Gümrük Kanununda değişiklik öngörülmektedir. 

Üçüncü bölümde, Orman, Çevre ve Kültür Bakanlığı kanunlarında değişiklikler istenmekte; 
Cumhurbaşkanlığı Orkestrasının yeniden düzenleneceği; Bayındırlık Bakanlığının yetkilerinin ve 
teşkilatının yeniden düzenleneceği; Devlet Su İşleri ve İller Bankasının yeniden düzenleneceği ifa
de edilmektedir. 

Dördüncü bölümde de, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, hazine müsteşarlığı ve dış tica
ret müsteşarlığı olarak ikiye ayrılacağı; Türkiye otoyolları kurumu adıyla bir yeni bir kurum kuru
lacağı; güvenlik müsteşarlığı adıyla yeni bir teşkilat kurulacağı zikredilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, tasan, çok geniş tutulmuş, birbiriyle ilgisi olmayan çok sayıda konu 
bir araya toplanmış ve iyi de dizayn edilmemiştir. Belli ölçüde de, tartışmasız belli talepler topla
narak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna gelinmiş olduğu intibaı doğmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, yetki kanun tasarısı, 
Anayasaya uygun hale getirilecek şekilde ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin nitelikli ekseriye-
tince kabul görecek şekilde değiştirilerek çıkarsa faydalı olur kanaatindeyim. Bir yetki kanununun 
çıkması zaruridir. Bunda kimsenin itirazı da olmasa gerek. Mesele, tasarıyı hukuka uygun hale ge
tirmekle ilgilidir. 

Birinci bölümde, iptal edilen konuların dışında yeni getirilen kurumlarla ilgili ciddî tartışma
lar ve karanlık yönlerin aydınlatılmasına da ihtiyaç vardır. Getirilen tasarıda ivedi ve zorunlu ol
madığı açık konular da tasarıya eklenmiş, böyle olunca da yetki kanunu tasarısı tartışılır hale gel
miş ve şüphe çekmiştir. 

Devlet Opera ve Balesi ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı, Kültür Bakanlığı, Devlet Su İşleri, İller Bankası ile ilgili ve daha başka birçok kanunun ivedi. 
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ve aciliyet arz eden durumları nedir belli değildir. Bu kanunlarda ayrıca değişiklik için yetki iste
nen hususlarda ne gibi değişiklikler yapılacağı konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisine, hiç değil
se çerçeve ölçüsünde belli edilmesi gerekirken bu da belli değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bugün görüşülmek
te olan bu tasarının, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verildikten sonra da dikkat edil
mesi gereken yönleri bulunmaktadır. Bugün, Türk idarî yapısında köklü bir değişiklik yapılması la
zım geldiğini kabul etmeyen yoktur. Memurlarımızla ilgili, emeklilerimizle ilgili köklü değişikliği 
her hükümetimiz de savunmuştur. Özellikle personel rejimiyle ilgili köklü değişiklikler yapılacağı, 
görevdeki Hükümetimizin de taahhüdüdür; ancak bu tasarıda memurlarla ilgili ne gibi düzen
lemelerin yapılacağı belli değildir. Memurlarımızla ilgili personel rejimimizi kökten değiştirecek 
düzenlemeler düşünülmekte midir veya başka ne gibi düzenlemeler düşünülmektedir? Bunların 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizde açıklığa kavuşmasında fayda olacaktır. 

Ayrıca, memurlarımız arasında, işçilerimiz arasında ücret farklılıklarını giderecek düzenlehıe-
lerin, çıkarılacak olan kanunlarda olup olmayacağı da bizce meçhuldür. Bugün çeşitli dairelerde ça
lışan, aynı işi yapan memurlarımız arasında fevkalade büyük ücret farklılıkları bulunmaktadır. Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT ve devletin diğer birimlerinde bu ayrıcalıklı uygulama de
vam etmektedir. Hükümetimizin, bu konularla ilgili düşündüğü iyileştirici tedbirleri Yüce Kurulun 
bilmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. 

Ayrıca, kurulması öngörülen Kamu Müsteşarlığı ile ilgili, tevsiye ölçüsünde ifade etmek iste
diğim birkaç husus da vardır: Bilindiği üzere, bugün ülkemizin gündeminde olan en önemli konu
lardan birisi bölücülük ve terördür. Bölücülük ve terör konusunun önlenmesi, bunun dışında başka 
muhtemel... 

BAŞKAN - Sayın Şemsek, cümlenizi tamamlar mısınız lütfen; çünkü, süreniz bitti, bir daki
ka daha ek süre verdim. 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) - Sözlerimi hemen tamamlıyorum Sayın Başkan. 

...başka tehditlere karşı ülkemizin tedbir geliştirmesinden tabiî bir şey olamaz. Bu bakımdan, 
yetki kanun tasarısında, kamu güvenliği müsteşarlığının kurulmasını faydalı bir teşebbüs ve iyi bir 
kuruluş olarak görüyoruz. Ancak, gerekçede ifade edilen bu kuruluşla ilgili görevlerin daha da ge
nişletilmesi, daha da düzenli hale getirilmesi ve ülke ihtiyaçlarına uygun, yurt içinde ve yurt dışın
da çalışabilecek şekilde düzenlenmesinde de fayda olduğunu ifade ediyorum. 

. Türkiye'de, bu yetki kanunları tartışmasının bir an önce bitirilmesini diliyor, bunun için de en 
makul ve en pratik yolun, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, hükümetlerin, ivedi haller
de kanun çıkarabileceği şekilde düzenlemeleri de içerecek biçimde yeniden hazırlanmasını ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde, kısa zamanda kanunlann çıkabileceği ihtimalleri ve imkânları da 
göz önünde bulunduracak modern bir İçtüzük yapılması gereğini ifade ediyor, Yüce Heyete saygı
lar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 

Söz sırası, kişisel söz talebinde bulunan Sayın Uluç Gürkan'da. 

Buyurun Sayın Gürkan. 

Süreniz 10 dakikadır. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Mecliste bir yet

ki tasarısını daha yasalaştırmak üzereyiz. Hepimiz biliyoruz ki, çıkarmaya çalıştığımız tasan Ana
yasaya aykın; sadece zamanla oynuyoruz. Anayasa Mahkemesine başvurulacağı, Anayasa Mahke-
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meşinin, bu tasarıyı iptal edeceğini, önceki örneklerinden hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu bilme
mize rağmen, belki hafızalarımızı tazeler, belki bile bile Anayasaya aykırı bir tasarıya katkıda bu
lunmamamıza katkı sağlar inancıyla, dilerseniz 10 dakikalık çok kısa bir süre içinde, Anayasaya ni
ye aykırı olduğunu bir daha anımsayalım. 

Anayasa Mahkemesinin kararları bir şeyi çok açık biçimde belirtmiş; Anayasanın 91 inci 
maddesinde, yetki yasasında bulunması zorunlu hususlara, Anayasa Mahkemesi, bundan önce al
dığı kararlarla, bir anlamda içtihat geliştirmiş. Bu içtihatın gelişmesine, geçen dönem ANAP Hü
kümetinin çıkarmaya çalıştığı yetki yasaları, bu dönemde DYP - SHP Koalisyonunun çıkarmaya 
çalıştığı yetki yasaları büyük katkıda bulunmuş. 

Amaç, kapsam ve ilkeler konusunda Anayasa Mahkemesinin kararlanna -önceki hafta çıkar
dığımız özelleştirmeyle ilgili yetki yasasında olduğu gibi- önümüzdeki bu yasa tasarısında da is
men atıfta bulunulmuş. Yani, -madde başlıklarına bakarsanız- bu yasa tasarısının bir amacı var, bu 
yasa tasarısının bir kapsamı var, bu yasa tasarısınin ilkeleri var, bu yasa tasarısının süresi var, çı
kacak kararnameyle ilgili bir sayı tarifi var; ama, Anayasaya uygun olan sadece süre ve sayı. 
Onun dışında, amacıyla, kapsamıyla ve ilkeleriyle ilgili hiçbir şey Anayasaya uygun değil. Her ne 
kadar yasa tasarısının içinde, gerekçede, "biz, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına uymaya ça
lıştık" şeklinde böyle sözcüklerle Anayasaya uygunluk temrini yapılmış olsa da, biraz sonra ka
baca özetlemeye çalışacağım gibi, aslında ne amacı ne kapsamı ne de ilkeleri bakımından, bu ya
sa tasarısı, Anayasaya uygun değil ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptale -deyim yerinde ise-
mahkûm. 

Bakın; "Amaç" başlıklı 1 inci madde var; bu âdeta bir fihrist; öyle amaç maddesi falan değil, 
bir fihrist yazılmış. Bin dolayında sözcükten oluşan tek bir cümlelik bir fihrist. Fihriste giren yasa 
tasarısı maddeleri sayıldıktan sonra, bunlarla ilgili, ihtiyaca binaen düzenlemelerin yapılacağı be
lirtilmiş. Bu, amaç değildir, bir hedeftir. Anayasa Mahkemesinin amaçla ilgili kararları ise, çok 
açık, bakın ne diyor: "Bakanlar Kurulu, kendisine verilen yetkiyle neleri gerçekleştirmesi gerekti
ğini belirlemek zorundadır." 

Herhalde yasa tasarısı önünüzde, 1 inci maddesine bir bakın; burada ne belirlenmiş; ortada sa
dece bir fihrist var. Oysa, somut olması gerekiyor, sınırlandırılmış olması gerekiyor. Soyut bir bi
çimde bir fihrist yapmakla amaç gerçekleştirilmiş olamaz. 

Konular sayılıyor; bu konular arasında yeni yeni bir dolu kurum kuruluyor. Peki, bu kurum
ların görevi ne, yetkileri ne olacak? Tasarıda bunlarla ilgili en ufak bir belirleme, sınırlama ve hiç
bir şey yok. Anayasa Mahkemesi, bu yasa tasarısını, bu açıdan, yani amaç bakımından herhalde ip
tal edecektir. Çünkü, Bakanlar Kurulunda sabah kim erken kalkarsa, yetki yasasıyla ilgili hazırla
nacak kararname hangi bakanı ilgilendiriyorsa, o, kafasında ne varsa bir şeyler yapacak... Hiçbir 
doğrultu, hiçbir direktif yok. Bu, açıkça amacın aşılması anlamına geliyor ve içerilen konular ba
kımından da yasa tasarısının 1 inci maddesinde sıralanan, düzenlenen, dizinlenen fihrist bakımın
dan da çok açıktır, "sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma yetkisi değil, bir anlamda 
devlet by-pass ediliyor. 

Bir başka olay, kapsamı. Kapsam da, Anayasa Mahkemesinin artık içtihat halini almış olan 
kararlanna göre çok geniş ve genel anlatımlarla belirtilmiş olmamalı; Anayasa Mahkemesi bütün 
kararlarında bunu vurguluyor. 

Biz, "Kapsam" başlıklı 2 nci maddeye bakıyoruz, 9 tane alt başlık var, 1 500 sözcük tek bir 
cümle. Onun için, kimi paragraflar yüklemle uyuşmuyor; böyle bir madde... Devlet teşkilatının bir 
yerinden girilecek, öbür tarafından çıkılacak. Bu, çok vahim, çok ciddî bir olaydır ve yapılmak is-
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tenen de çok açıktır: Anayasa Mahkemesi, bu tasarının çok daha dar olanını, 36 yasayla ilgili ola
nını iptal ettiği için -sürenin sonu geldi- Mayıs sonuna doğru altı ay doluyor, yerine bir şey gele
cek; fırsattan istifade, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 36 yasa, artı 23 yasa ya da kanun hük
münde kararnameyle toplam 59 tanesine yetki isteniyor. Olay, yeniden bir altı ay süre kazanmak 
veya yedi ay, sekiz ay, yani Anayasa Mahkemesinin bunu görüşeceği süreye kadar. Bu, devlet yö
netimi değil, bu, ciddiyet değil, bu, Meclise karşı meydan okuma; bu, Anayasa Mahkemesine kar
şı meydan okuma. Dolayısıyla, bu, hukuk devletini hiçe saymak, hukuk devletine karşı meydan 
okumak anlamına geliyor. Bunun üzerinde çok ciddî olarak düşünmemiz gerekir. 

Nihayet, olaya ilkeleri bakımından baktığımızda, ilke, Anayasa Mahkemesinin içtihat kararla
rına göre, amaca ulaşmak için uyulması gereken temel yöntemler olarak tanımlanıyor; ama, "İlke
ler" başlıklı o 3 üncü maddeye bakıyoruz, ilke adına hiçbir şey yok. 

Yasanın amaçlarından bir tanesiyle ilgili deniyor ki, "Ekonomik sıkıntının gerektirdiği önlem
lerin alınması." Bir başka yerde, "teröre karşı eylem birliği için güvenlik müsteşarlığı kurulması." 
Bunlar 3 üncü maddede, ilke değil, bunlar amaç. Tasarı ilkeden yoksun. Bunlar yapılacak da, han
gi ilke içinde yapılacak?.. Önümüze gelen tasarıda bu konuda hiçbir şey yok. Kısacası* bu yasa ta
sarısının ilkeleri yoktur. 

Değerli arkadaşlar, her ne kadar, bu tasarının hazırlanmasında Anayasa Mahkemesinin daha 
önce verdiği iptal kararlarının göz önünde tutulduğu söyleniyorsa da, bunun hiç yeterli olmadığı 
görülmektedir. Nitekim, bu tasarı o kadar gayri ciddî hazırlanmıştır ki, bu tasarıyla ilgili dağıtılan 
metnin 4 üncü sayfasının üçüncü paragrafına bakın, iş, o kadar gayri ciddî, ne yapıldığı bilinmez 
bir haldedir ki, "Bilindiği üzere, özelleştirme ile ilgili Yetki Kanunu, TBMM gündeminde bulun
maktadır" demektedir. Gündemde filan değil, o çıktı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Gürkan, lütfen sözünüzü tamamlar mısınız efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Bağlıyorum. 
Özelleştirmeyle ilgili yetki yasası çıktı, Anayasa Mahkemesine de iptal için gitti; ama, o ka

dar gayri ciddî bir hazırlık, o kadar çalakalem bir hazırlık ki, oradan buradan birtakım parçalar alın
mış, herhalde şeffaf bantlarla yapıştırılmış, bir araya getirilmiş ve çıkmış bir yasa, gündemimizdey-
miş gibi gösterilebiliyor. 

Değerli milletvekilleri, bu gayri ciddiliğe bir dur dememiz gerek. Bu konuya, biraz partisel 
hesaplarımız dışında, Anayasanın ruhu, Meclisin saygınlığı ve bize verilmiş olan yasa yapma gö
revinin bilinciyle dur dememiz gerekiyor. 

Bu anlayışla, bu müzakerelerin devam edeceğini ve oylanacağını ummak istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Sağolun. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Sayın Esat Bütün de söz istediler; ama, 2 arkadaşımız konuştuğu için söz verme imkânımız 

kalmadı. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerini oylamadan önce, Sayın Hasan Korkmazcan ve arkadaşlarının bir öner
gesi var; okutuyorum : 'Tasarının tümü Anayasamn 7,8,87,91 ve 153 üncü maddelere aykırı ol
duğundan İçtüzüğün 85 inci maddesi gereğince Anayasa Komisyonuna iadesini arz ve teklif ede
riz" diyorlar. 
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Ancak, İçtüzüğün 85 inci maddesini okuyorum : "Bir kanun tasarı veya teklifinin Genel Ku
ruldaki görüşülmesi sırasında tasarı veya teklifin belli bir maddesinin Anayasaya aykırı olduğu ge
rekçesiyle reddini isteyen önergeler, diğer önergelerden önce oylanır" diyor. Onun için, arkadaşla
rımın izniyle, İçtüzüğe aykırı olarak verilmiş bulunan önergeyi işleme koymuyorum. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Karar yetersayısı istiyorum. 

BAŞKAN - ... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, her şeyi zamanında isteyin. Oradan bağırmanın bir anlamı da yok... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - E!.. Sesimizi nasıl duyuracağız?.. 

BAŞKAN - 1 inci maddeyi okutuyorum : 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, Bazı 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı 

19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacı ile Yetki Veril

mesine Dair Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, 
I. - A) 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, 27 Temmuz 1967 

tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununda, 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Ka
nununda, 24 Şubat 1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunuda, 8 Haziran 1949 ta
rihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda, 4 Nisan 1988 tarihli ve 320 
sayılı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede, 27 Haziran 1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, değişiklik ya
pan 9 Nisan 1990 tarihli ve 418 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ile 5 Temmuz 1991 tarihli ve 433 sayılı Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasın Hakkında Kanun Hükmüde Kararna
menin, 

B) 10 Ağustos 1993 tarihli ve 511 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 16 Ağustos 1993 tarihli ve 514 sayılı Kadın ve Sosyal Hiz
metler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 20 Ağus
tos 1993 tarihli ve 516 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin, 23 
Ağustos 1993 tarihli ve 518 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin, 26 Ağustos 1993 tarihli ve 519 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük
sek Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin, 18 Ağustos 1993 tarihli ve 520 sayılı, 2992 sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile-
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rek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin, 7 Eylül 1993 ta
rihli ve 521 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin, 10 Eylül 
1993 tarihli ve 524 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair Ka
nun Hükmünde Kararnamenin, 

C) 18 Ağııstos 1993 tarihli ve 517 sayılı Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 

Anayasa Mahkemesince iptal edilmeleri ve bu Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili iptal 
kararlarında belirtilen altı aylık sürenin dolmasından evvel gerekli düzenlemelerin yapılmasına, 

II. - 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 8 Haziran 1949 Tarih
li ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 10 Ekim 1984 tarihli ve 3056 sayı
lı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun, 13 Aralık 1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname, 8 Haziran 1984 tarihli ve.233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, 22 Ocak 1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Re
jiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 19 Temmuz 1972 tarihli ve 1615 sayılı 
Gümrük Kanunu ve 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda gerekli deği-

. sikliklerin yapılmasına ve yeni hükümler eklenmesine veya mevcut hükümlerden gerekli görülen
lerin yürürlükten kaldırılmasına, 

III. - 13 Aralık 1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 24 Ocak 1989 tarihli ve 354 sayılı Kültür Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 9 Ağustos 1991 tarih
li ve 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
de, 13 Haziran 1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununda, 11 Şubat 1950 tarihli ve 5539 
sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda, 18 Aralık 1953 ta
rihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda, 
29 Mart 1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, 
31 Ekim 1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 21 Mayıs 1992 tarihli ve 
3800 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda gerekli değişikliklerin 
yapılmasına ve yeni hükümler eklenmesine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Senfoni Orkestra
larının teşkilatlanmasına, Türk Otoyolları Kurumunun kurulmasına, Kapadokya koruma ve geliş
tirme teşkilatının kurulmasına, kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, turizm sektöründeki 
meslek kuruluşlarının teşkilatlanmasına, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Mil
lî Eğitim Temel Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununda gerekli değişikliklerin 
yapılmasına ve yeni hükümler eklenmesine veya mevcut hükümlerden gerekli görülenlerin yürür
lükten kaldırılmasına, 

IV. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kaldırılarak Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret 
Müsteşarlığının kurulması ile bunların teşkilat, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 

V. - Kamu Güvenliği Müsteşarlığı ile İnsan Haklan Teşkilatının kurulmasına, kuruluş göre ve 
yetkilerinin belirlenmesine, 

- 2 8 4 -



T.B.M.M. B:104 17 .5 .1994 0 : 3 

İlişkin olarak aşağıdaki maddelerle çizilen çerçeve dahilinde, kamu hizmetlerinin düzenli, sü
ratli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için; yukarıda belirtilen kamu kurum ve 
kuruluşlarının personelinin tabi oldukları personel rejimine ilişkin düzenlemeler ile bunların teşki
lat yapılarında, görev ve yetkilerinde değişiklikler yapılması ve yeni kamu kurum ve kuruluşları
nın kurulması,-görev ve yetkilerinin belirlenmesi; ekonomik istikrarın sağlanması, arsa ofisi konu
sunda; arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek için tanzim alış ve satış yapma, konut, sanayi, eği
tim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa temini amacıyla gerekli düzen
lemelerde bulunmak üzere Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ver
mektir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Şahısları adına söz isteyenleri okuyorum : Hasan Basri Eler, İbrahim Kumaş ve Esat Bütün. 

Gruplar adına?.. Yok. 

Sayın Hasan Basri Eler?.. Yok. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, eğer sıra gelirse şahsım adına söz tale
bim var... 

BAŞKAN - Peki. 

Sayın İbrahim Kumaş?.. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Buradayım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, hangi madde üzerinde efendim? 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, grupları adına söz talebi var efendim, 
yok olur mu!.. Sayın Dinçerler konuşacaklar... 

BAŞKAN - Efendim, "söz isteyen var mı?" dedik, "yok" denildi... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Siz sadece söz isteyenlerin isimlerini okudunuz. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Öyle uzun madde yapmışsınız ki, çok kalabalık, size cevap 

veremiyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, ben şahısları adına söz isteyenleri okudum... 

Arkadaşlar, bakın, İçtüzüğümüzde, "söz kayıtları önceden yapılır" diye bir hüküm var; ama 
biz buna rağmen arkadaşlara soruyoruz... Gruplardan rica ediyorum; lütfen, tenezzül buyursunlar 
da, zamanında söz istesinler. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Estağfurullah... 

BAŞKAN - Sayın Dinçerler, grup adına buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 

bazı şeyleri burada tekrar etmek istemiyorum; gerek Meclis içerisindeki usuller yönünden gerekse 
de kanun tasansının esası yönünden, bu, tam bir Anayasaya aykınhğm tarifidir; yani, Anayasaya 
aykmlığı tarif et deseniz, bundan daha iyi bir metin ve bundan daha iyi bir kanun tasansı hazırlan
maz. Bunu bir kere daha burada teyit etmek istiyorum. 

Bakınız, burada, iki önemli noktayı, zabıtlara geçsin ve ileride gerekçede kullanılsın diye hu
zurunuzda arz edeceğim ve sizlerin de bilgisine sunacağım : Biraz evvel okunan 1 inci maddeyi 
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dinlediniz. Madde diyor ki: "Anayasa Mahkemesince -yukarıdaki kanunların veya kanun hükmün
de kararnamelerin- iptal edilmeleri ve bu kanun hükmünde kararnamelerle ilgili iptal kararlarında 
belirtilen altı aylık sürenin dolmasından evvel gerekli düzenlenmelerin yapılmasına..." Bu, amaç; 
yani, demek ki, Anayasa Mahkemesinin verdiği altı aylık süre içerisinde, iptal edilen bu kanunlar
la veya kanun hükmünde kararnamelerle ilgili hiçbir işlemin yapılamamasını amaç olarak gösteri
yor bu önümüze gelen kanun tasarısı ve Komisyonun kabul ettiği metin. 

Değerli arkadaşların, hepimiz biliyoruz ki, kuvvetler ayırımı vardır ve bu Yüce Meclis, Ana
yasanın kendisine vermiş olduğu.yetki, görev ve sorumluluk içerisinde, milletin egemenlik hakla
rını temsil ediyor, kullanıyor. Şimdi, altı ay içerisinde kanun çıkarmadık diye bunu yetki kanunu
na yazmak suretiyle, bütün dünyada, Türkiye'deki yargıya ve icraya bir anlamda diyorsunuz ki, 
"Yasama Meclisi olarak biz acz içerisindeyiz, amacımız aczimizi kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi alarak kapatmaktır." 

Başbakanlık Teşkilat Kanurtu çok sarih, teamüller çok sarih, devleti Başbakan yürütür, Baş
bakan işletir... Aynen ifade budur. Bunun içerisine Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahildir. 'Tür
kiye Büyük Millet Meclisi onun emrindedir" diye, haşa, katiyen demiyorum; ama, İktidar Grubu 
güvenoyu alırken 226'yi bulabilen iktidar Grubu, kanun çıkarmaya gelince 226'yi değil 114'ü bu
lamıyor ve bu, 200'e yakın kanun tasarısı veya teklifinin gündemde olmasıyla her gün tescil edili
yor ve siz bu aczinizi, birde yetki kanununa yazarak, bütün dünyaya itiraf ediyorsunuz. Bu, güzel 
bir şey değil. Ondan sonra dönüp diyorsunuz ki, "Yüce Meclis her şeyin çaresidir..." Yüce Meclis, 
İktidarın bu şekildeki tavrıyla herşeyin çaresi olamaz ve olma gücünü kaybediyor. Bir kere bunu 
tescil ettirmek istiyorum; yani, sizin kanun yapamamanız, Hükümet olarak 226 oyu her istediğiniz 
zaman bulamamanız, bu kanunun amacı olamaz. "Altı aydır neredeydiniz?" diye insana sorarlar ve 
cevar veremezsiniz. Bu birincisi. Bu, çok basit gibi görünüyor, ama işin özüne müteallik bir konu
dur. 

Bakın, ondan sonraki fıkralarda veya bentlerde -ne olduğu da belirsiz, romen rakamı var, (A) 
var, (B) var, (C) var- her seferinde diyor ki, şu şu kanunlara yeni hükümler eklenmesine veya mev
cut hükümlerden gerekli görülenlerin yürürlükten kaldırılmasına... Gerekli olanı kim görecek?.. 
Hükümet görecek. Hani, Anayasa, "amaca sarih olacak" diyordu.. Hani, sizin bu kanun hükmün
deki kararnameleri çıkarmak için geçirdiğiniz yetki kanununu iptal eden Anayasa Mahkemesi ka
rarı, "belirsizdir, sınırsızdır, ilkesizdir" diyordu... 

Bir yerde değil ki, üç yerde, dört yerde, on yerde söylüyor: Gerekli görülenlerin yürürlükten 
kaldırılmasına, gerekli görülenlerin yürürlükten kaldırılmasına... 

Yani, düpedüz, çok açık ve seçik şekilde, Meclisi ortadan kaldırıyorsunuz. Hükümete, "sen 
Meclissin" diyerek yetki veriyorsunuz. Buna hakkınız yok. Bu Meclis ebedîdir; inşallah bu millet, 
bu memleket, bu devlet ebed müddet yaşayacak; ama, bu Meclisi elinizle fiilen ortadan kaldırıyor
sunuz... Bunu yapmayın; bunları, daha doğru düzgün, daha tertipli getirme imkânı var. 

Biz burada, özelleştirme kanunu çıkarken de, kanunun Anayasa Mahkemesinden dönmemesi 
için bazı ilkeler koymak istedik, komisyonda mücadele ettik -affedersiniz, "mücadele" diyorum; 
çünkü anlatamıyoruz derdimizi- Genel Kurulda istirham ettik, "bunu koyarsanız daha rahat olur" 
dedik; katiyen kabul etmediniz. Yani, hiç uğruna, bir inat uğruna, âdeta bir siyasî güç gösterisi uğ
runa, memleketin en önemli müessesesinin anlamını ortadan kaldırıyorsunuz. Yarin, eğer, "biz 
bunları yanlış yaptık" diye otunır dövünürsek, hiç kimseye suç çıkarmayalım, hiç kimseye günah 
atfetmeyelim; suçun da günahın da hepsi bu karan verenlerindir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralanndan alkışlar) 

286 -
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullah Gül, buyurun. 

Sayın Gül, süreniz 10 dakika... 

RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu 
kanun tasarısının 1 inci maddesine baktığımızda; gerçekten, kanun tekniğine de uymayacak şekil
de, aklınıza ne gelirse, devleti düzenleyen 50'ye yakın kanunla ilgili kanun hükmünde kararname 
çıkarmak için yetki isteniyor. Aslında, yapılması gereken şey, bunların güzel bir şekilde gruplan-
dırmasmın yapılmasıydı. Belki madde sayısı çok olacaktı; ama, daha düzenli bir şekilde gelecek, 
neyin ne olduğunu herkes bilecekti; fakat, bu haliyle, hepsi sıkıştırılmış, hepsi birbiri içerisine sok-
lumuş ve mahiyetleri de tam olarak bilinmeyen bir madde çıkmış oldu karşımıza. 

Ayrıca, burada görülen şey odur ki, Parlamentonun yetkileri devredilmektedir. Halbuki, şu 
açık bir şey : Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlarda da, "yetki verebilirsiniz belli bir 
konuda; ama yetki devredemezsiniz" deniyor. Bu haliyle, biz, yetki devrediyoruz devamlı ve bunu 
sürekli yapınca da, artık bu devamlılık arz ediyor. Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarında, bu, 
açık ve sarih olarak belirtilmiştir. Biz Meclis olarak bir kere daha bu yolu deniyoruz. Bunun neti
cesinde, sadece Meclis ve muhalefet değil, Meclis içerisindeki iktidar grupları da by-pass edilmek
tedir. Birçok arkadaşım, ister istemez, haklı olarak, bu sayılan maddelerin detaylarının ne olduğu
nu, neyi ilgilendirdiğini bilememektedir ve bu gayet normaldir. 

Dolayısıyla, burada bir yetkinin devri sözkonusudur. Bu ise, demokratik ülkelere yakışmayan, 
demokratik sistemlere yakışmayan bir uygulamadır. Bunu yol haline getirirsek, bu iktidarlar gider, 
başka iktidarlar gelir ve bu yollar çok daha genişletilir. Dolayısıyla, neticede, uzun vadede ülke za
rara uğrar. Daha önceki hükümet bir kez denedi, şimdi kaç kez denenmiştir... 

Dolayısıyla, Anayasanın, kanun hükmünde kararnameleri düzenleyen maddelerinde de sarih 
olarak belirtildiği gibi, yetkiler devredilmemelidir; ancak acil durumlarda, olağanüstü durumlarda, 
hükümetin pratik olarak hemen karar alması gereken durumlarda, müdahale edip üstüne varabile
ceği durumlarda kanun hükmünde kararnameler çıkarılabilmelidir. Burada gördüğümüz operalar, 
baleler; burada gördüğümüz savcılarla ilgili, hâkimlerle ilgili, millî eğitimle ilgili şeyler, bir anda 
üstüne varılacak konular değildir; bunlar tartışılarak çıkarılacak konulardır. 

Geneli üzerinde de söylediğim gibi, üstüne bir an önce varılması gereken konular, Kızılay! da-
ki ekmek kuyruklarıdır. 

Dolayısıyla, burada büyük bir yanlış yapılmaktadır. Bunun anlaşılması, en azından uzun va
dede parlamenter sisteme fayda getirecektir. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gül. 

Şahıslan adına, Sayın Hasan Basri Eler, buyurun efendim. 

Sayın Eler, süreniz 5 dakikadır. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; yine, ku

lislerde çay içerek, sigara içerek bu tasannın bir an evvel yasalaşmasını bekleyen bilhassa iktidara 
mensup değerli milletvekili arkadaşlarıma buradan saygılanmı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlanm, maalesef, bu yasa tasansım inceleme fırsatını bulamadık. Milletvekili 
olarak, bu tasan ve teklifleri çok önceden alarak bu kürsüden görüşlerimizi ifade etmek en doğal 
hakkımız olsa gerek; ama, ne yazıktır ki, zorlukla bulabildiğimiz bu tasan da 24 saat önce bile eli-
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mize geçmedi... Böyle olunca, şimdi ben burada ne diyeceğim; ne öneri vereceğim?.. Ben burada ir
ticalen, o da geçmişte memurluk yapmış bir milletvekili arkadaşınız olarak, şu konuyla ilgili görüş
lerimi ifade edeceğim; ama, yine burada beni dinleyen, muhalefete mensup milletvekili arkadaşları-

" mız oluyor... İktidar partilerine mensup milletvekili arkadaşlarımızın azınlıkta olduğunu görüyorum. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, geçmişte de, yine, 36 maddelik bir yetki yasası çıkarılmıştı ve bu
nun 32 maddesini Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Bu, hepinizce de malumdur. Şimdi siz, tekrar, 
49 kanunda değişikliği kapsayan bir yetkiyi istiyorsunuz. Sizler, Hükümetin bu icraatıyla yargı er
kine meydan okuyorsunuz; yani "sen daha evvel 32 tanesini iptal ettin; ama, al senin önüne 49 ta
ne daha getiriyorum" diyorsunuz; yani, kuvvetler ayrılığı prensibini Hükümet tanımıyor. Binaena
leyh, bu, yargı erkine, yasaya meydan okumadır. 

Bu Hükümetin ilk icraatı yetkilerle oluyor. Bir de -anımsayacak olursanız, yine bu kürsüden 
sizlere arz etmiştim- bu 50 nci Hükümet gümrük kaçakçılarıyla ilgili 35 milyon liralık muafiyeti 
570 milyona çıkardı. Yani ilk icraatları kaçakçıları affetme, muafiyetlerini daha yukarıya çıkarma 
oldu. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada açıkça Meclis dışlanmaktadır. Bu Hükümetin ve Sayın 
Başbakanımızın Meclisi dışlamasının yanında, yine üzülerek şahit olduğum bir başka konu var : 
En son olarak Genelkurmay Başkanının görev süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak -yasalar çerçe
vesinde uzatılır veya uzatılmaz, zaten bu tartışmanın yanlış olduğu görüşündeyim; ama, bunun 
açıkça deşifre edilerek konuşulmasını, devlet, yönetme anlayışıyla da bağdaştırmıyorum- bir telsiz 
telefon konuşması yapılıyor, bu konu üç bakanımızla gündeme getiriliyor ve bu bakanlar, bu konu
nun diğer bakanlara söylenmemesi konusunda ikaz ediliyor... Bu Hükümet, bırakın Meclisi dışla
mayı, kendi bakanlarını dahi dışlıyor. Bu, devlet yönetme anlayışıyla bağdaşmaz. Meclisi dışlama
nızdan öte, siz kendi bakanlarınızı bile dışlıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, böyle önemli konular zaten ayaküstü telefonla da konuşulmaz, bunu da 
ben, acizane olarak burdan hatırlatayım... 

Sayın Başbakanımız kalkıyor, buradan -en son, bazı bankaların batmasıyla ilgili olarak- kefil 
olduğunu ifade ediyor. Neye kefil olacak, karşısında teminatı nedir? Bankalar arasında rekabet 
var... Bir özel banka yüzde 200 faiz verdiği sırada devlet bankası yüzde 30 faiz verirse ve o özel 
banka iflas ederse, neyin teminatını verecek?! O zaman rekabeti de kaldırın... Bugün, her holdin
gin ve şirketin bir özel bankası var. Madem teminat veriyorsunuz, o zaman şirketim iflas edeceği 
sırada önce bankamı iflas ettiririm ve devletin desteğini alırım... 

Değerli arkadaşlarım, bunların hesabını veremezsiniz. Çok müşkül durumda kalacaksınız. 
Onun için, lütfen, bu kanunları çıkarırken tetkik buyurun, bize de okuma imkânını verin ve sizin de 
araştırma fırsatınız olsun. 

Bakınız, geçmişte bizim kredi notumuz düştüğü zaman devletin en üstünde bulunan yönetici
lerin ifadeleri neydi, ne dediler?.. "Bu durumda üzülecek birşey yok" dediler. Sayın Cumhurbaşka
nımız, "kaygılanacak bir şey yok" diyor; ama Sayın Başbakan ne diyor?.. "Sürpriz değil, zaten bi
liyorduk." Sayın Karayalçın ne diyor?.. "Piyasalarda etkisi olmaz." Hazine Müsteşarı ne diyor?.. 
"Negatif etkisi olmaz" gibi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Eler, lütfen cümlenizi tamamlar mısınız efendim. 

Buyurun. 

HASAN BASRt ELER (Devamla) - Teşekkür ederim. 
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Bu gibi beyanlarla kredi notunun düşüşünü önemsemiyorlar; ama, doların nereye çıktığını da 
görüyorsunuz... 

Değerli arkadaşlarım, bu şekilde güven sağlanmaz. Dışarıdaki, Almanya'daki işçilerimize 
"parayı getir" diye el açmakla devletin ne kredi notu yükselir ne de döviz girdisi sağlayabilirsiniz. 
O nedenle, siz, istikrarlı bir ekonomi programı uygulayacaksınız... Böyle ayaküstü kanunlarla bu 
işi halledemezsiniz. f 

Bugün, Sayın Cumhurbaşkanına kadar çıktım, durumu arz ettim -onu daha sonraki konuş
mamda sizlere arz edeceğim- yanlışlığı ve bunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebilme 
gerekçelerini sıraladım. Bu kanun tasarısının veto edilmemesi halinde Anayasa Mahkemesine mü
racaat edeceğimi de buradan sizlere beyan ediyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler. 

Sayın İbrahim Kumaş, buyurun. 

Sayın Kumaş, süreniz 5 dakikadır. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Biz daha önceden de biliyorduk; ama, Parlamentoya girdikten sonra Meclisin gerçek manada 
demokratik bir meclis olmadığına ve Meclisin üzerinde iktidarların gölgesi olduğuna bizzat şahit 
olduk. Hatta, Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış, çeşitli görevler almış bir zat, çok ya
kın bir zamanda aynen şunu ifade etmişti: "Üç kurum var; icra, yasama ve yargı. İcranın başı Baş
bakan, Meclisin başı da Başbakan. Çünkü, Başbakanın getirdiği kanunlar çıkar." 

Öyle değil mi?.. Şimdiye kadar İktidarın getirdiği hangi kanun geri döndü?.. İşte, en basit ör
neği bu tasarı. Plan ve Bütçe Komisyonunda daha dün görüşüldü bu tasarı, ben de oradaydım ve 
nasıl-görüşüldüğünü gördüm. Bir defa, orada görüşülmesi, gerçek manasıyla tartışılması mümkün 
değil. 

Dün Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen bir kanun tasarısından 450 milletvekilinin habe
ri yok; ne görüşülecek, ne konuşulacak, ne halledilecek, hangi maddeler geçecek... Bu, bir defa, de
mokrasinin ruhuna aykırı. Böyle bir yanlışlık yapılamaz. 

Milletvekilliği nedir, sorumluluklarını yerine getirme imkânları var mıdır?.. Ve belki burada 
Sayın Başkanım diyecek ki, "konuyla ilgili, maddeyle ilgili görüş." Nasıl hazırlanacak maddeyle 
ilgili, kim hazırlıklıdır maddeyle ilgili?.. 

BAŞKAN - O zaman, konuşmayın... 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Evet, maalesef biz de... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Konuşmayalım; susan Parlamento olalım, susan Mec

lis olalım... 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Konuş Sayın Kumaş, konuş. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - İstediğini söyle. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, çok konuşan bir milletvekiliydim; 
ama, gördüm ki, konuşmanın da bir manası yok. Sözün kıymeti yok ki... Evet, demokrasiyi başta 
Mecliste işletmemiz gerekirken ve Meclisin üzerindeki tüm baskılan kaldırmamız, engelleri aşma
mız gerekirken, Meclisi tamamen devre dışı bırakan bir uygulamayla karşı karşıyayız. 
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Evet, Türkiye'nin problemleri var. Bu problemler, çözülmez problemler değil; ama bu, konu
şarak, anlaşarak, mutabakat yaparak olur; ama, görüyoruz ki, şu Mecliste bütün konuşan partiler, 
sanki seçim meydanlarında konuşuyorlar... Ben size tarihimizden, geçmişimizden örnekler verebi
lirim, ama çoğunuz tarihimize itibar etmezsiniz. 

Size Amerika'dan örnek vereyim : Başkanlık seçimleri bitmiştir, Clinton kazanmıştır... Bush, 
Clinton'a aynen şunu ifade ediyor : "îşi nezaketle noktalamanın zamanı gelmiştir. Ben, Ameri
ka'nın menfaatları açısından hep Clinton'un yanındayım, beraberim" diyor; ama, bizim liderleri
miz birbirlerini görmemek için koridor değiştiriyor... Birbirleriyle tokalaşmıyorlar bile. Bu ülkenin 
hangi meselesi çözülür o zaman?.. Evet, bu problemleri, tartışarak, görüşerek beraber halletmemiz 
gerekirken, bütün yetkileri bir Başbakana devrediyoruz... Başbakan nasıl yaparsa... 

Değerli arkadaşlar, büyük insanların hatası da büyük olur ve ülkeyi felakete götürür. Çünkü, 
denmiştir ki : "Salahiyetle cahiliyet birleşirse, salahiyet artı cahiliyet eşittir felakettir." Bu ülkenin 
çektiği bütün sıkıntılar buradan kaynaklanmaktadır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bu son sözün çok doğru işte. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Bu mevcut İçtüzükle de, bu Meclisten, bu Hükümetin ge-
çiremeyeceği hiçbir tasarı veya teklif yoktur, hepsini rahatlıkla geçirir. İşte, Plan ve Bütçe Komis
yonunda çoğunlukta olan İktidar milletvekilleri el kaldırıyor, tasarı veya teklifler geçiyor, Genel 
Kuruldan da geçiyor; neyi tartışıyoruz?.. 

VELİ AKSOY (İzmir) - Zaten, bakan olacaklar da bekliyor... 

BAŞKAN - Sayın Kumaş, zaten kendinizi zorlayarak konuşuyorsunuz, lütfen tamamlar mı
sınız... 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Evet, bu ülkenin problemlerinin halledilebilmesinin ilk şar
tı, millî mutabakattır. Problemlerimizi tartışarak, birlikte halletmeliyiz. Ne denmiştir?.. "Bin tane 
biliyorsan da, bir bilene danış. Danışan yol bulup aşmış, danışmayan düz ovada şaşmış." Evet, ma
alesef düz ovada şaşıyoruz. Türkiye, imkânsız bir ülke değil, her türlü potansiyeli ve problemleri
ni çözme imkâni var; ama problemleri çözme imkânını biz, kendi ellerimizle zorlaştırıyoruz. 

Hükümete, 50 tane kanunda değişiklik yapılmasıyla ilgili yetki veriyoruz; peki, bu arkadaşla
rımızın ne çıkaracağını biliyor muyuz? Bilmemiz lazım arkadaşlar; bilmediğimiz, milletin bilme
diği bir konuda ne yetkisi vereceğiz?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kumaş, lütfen son cümlenizi söyler misiniz... 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Bütün milletvekillerini, bu yetki tasarısını redde, görevle
rini ifaya, milletvekili olarak görev ve sorumluluklarını yapmaya ve yetkilerini de hiçbir kuruma 
ve kimseye devretmemeye çağırıyorum. 

Hazreti Ömer cemaatine, "ey cemaat, bir yanlış iş yaparsam, ne yaparsınız?" diyor. Cemaati 
de, "Ya Ömer, yanlış yaparsan, kılıçlarımızla düzeltiriz" diyor... 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) - Hazreti Ali' nin de cenazesine gelmedi... 

BAŞKAN - Lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, görev ve sorumluluklarınızı hatırlı

yorum ve hepinize teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
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Siz, aslında bu tasarının Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakerelerine de katılmış bir kişi 
olarak bilgi sahibi değilseniz, iş kötü o zaman. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Bilgi sahibiyim. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, tasarının 1 inci maddesi üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
1 inci maddeyle ilgili verilmiş olan önergeler vardır; önce geliş, sonra aykırılık sırasına göre 

okutup işleme koyacağım: * • • 
Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesine aşağıdaki VI ncı ben

din eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
İhsan Saraçlar Nihat Matkap Kadir Bozkurt 

DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili Sinop 
Şeref Erdem Ahmet Sayın 

Burdur Burdur 
VI. - Köyişleri Müsteşarlığının kurulmasına, kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda görüşülmekte olan (1/691) esas ve 49 karar No. lu "Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 
Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler 
Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı"na, tasarının amaçla ilgili 1 inci 
maddesinin beşinci bendinde yer alan "Kamu Güvenliği Müsteşarlığı ile İnsan Haklan Teşkilatıntn 
Kurulmasına, kuruluş görev ve yetkilerinin belirlenmesine" ifadesinden sonra gelmek üzere aşağı
daki cümlenin ilavesini takdirlerinize arz ederiz. 

Nevzat Ercan Turgut Tekin Haydar Baylaz 
Sakarya Adana Bingöl 

Alâettin Kurt Hacı Filiz 
Kocaeli Kırıkkale 

"V. - 4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Emniyet Teşkilatı 
Personelinin özlük haklarına ilişkin kanunî düzenlemelerin yapılmasına," 

Gerekçe : 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 1937 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
olup, 47 yıldır yürürlüktedir. Kanun günümüz ihtiyaçlarım karşılamamakta olup, pek çok hükmü 
yürürlükte değildir. Günümüz şartlarına uygun, ihtiyaçlara cevap verebilecek bir teşkilatlanmanın 
gerçekleştirilebilmesi ve personelin özlük haklarının düzenlenebilmesi için, yetki kanununun kap
samı içerisinde yer alması istenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yetki kanunu tasarısının 1 inci maddesinin III numaralı bendine aşağıdaki 

ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
İhsan Saraçlar Turhan Tayan Nevzat Ercan 

Samsun Bursa Sakarya 
Turgut Tekin Muzaffer İlhan 

Adana Muğla 
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"8 Haziran 1984 tarih ve 231 sayılı Basın - Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 24.1.1989 tarihli ve 355 sayılı Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yeniden düzenlenme
sine," 

Gerekçe : Önergeyle, Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yü
rütmekle görevli olduğu devlet enformasyon hizmetlerinin çağın gerektirdiği ihtiyaçlara en uygun 
şekilde etkin ve süratle yerine getirilmesini sağlamak üzere teşkilat değişikliğine gidilebilmesi 
amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarısının 1 inci maddesinin (III) numara
lı bendinin sonunda yer alan "222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Te
mel Kanunu ile, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda gerekli değişikliklerin yapılması
na ve yeni hükümler eklenmesine veya mevcut hükümlerden gereldi görülenlerin yürürlükten kal
dırılmasına" hükmünün madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan ; Ayvaz Gökdemir Mehmet Özkan 
Sakarya Gaziantep izmir 

Ertekin Durutürk Nabi Sabuncu Mehmet Cemal Öztaylan 
İsparta Denizli Balıkesir 

Nurettin Tokdemir Etem Kelekçi Turgut Tekin 
Hatay Afyon Adana 

Turhan Tayan Haydar Baylaz 
Bursa Bingöl 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının 
Yeniden Düzenlenmesine, Bazı Kamu Karum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 Ta
rihli ve 5434 Sayılı, 19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlar
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki 
Verilmesine Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin, Anayasanın 7,8,87,91 ve 153 üncü mad
delerine aykırı olduğundan, tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hasan Korkmazcan Mehmet Nedim Budak Emin Kul 

Denizli Ankara İstanbul 
Metin Emiroğlu Seyit Eyyüpoğlu Faruk Saydam 

Malatya Şanlıurfa Manisa 
Vehbi Dinçerler Mehmet Keçeciler 

Ankara Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
658 sıra sayılı yetki yasasının 1 inci maddesi Anayasaya aykırıdır. İçtüzüğün 85 inci madde

si uyarınca gereğini arz ederiz. 
Uluç Gürkan İbrahim Özdiş Mehmet Sevigen 

Ankara Adana İstanbul 
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Veli Aksoy Haydar Oymak Adnan Keskin 
İzmir Amasya Denizli 

FaikAltun 
Antalya 

BAŞKAN - Aykırılık sırasına göre önergeleri tekrar okutup işlem yapacağım/ 

1 inci maddenin Anayasaya aykırı olduğunu ve Komisyona iadesini isteyen Sayın Hasan 
Korkmazcan ve arkadaşları ile Sayın Uluç Gürkan ve arkadaşlarının önergeleri aynı mahiyette ol
duğu için, bu iki önergeyi birleştirerek işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının 
Yeniden Düzenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 Ta
rihli ve 5434 Sayılı, 19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlar
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacı ile Yetki 
Verilmesine Dair Kanun Tas'arısının 1 inci maddesinin Anayasanın 7, 8, 87, 91 ve 153 üncü mad
delerine aykırı olduğundan, tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hasan Korkmazcan 

Denizli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

Sayın Korkmazcan, süreniz 5 dakika. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; önergemizle, 

Yetki Kanunu Tasarısının 1 inci maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu ifade ettik. Genel Kurul 
bu önergeye katıldığı takdirde, Anayasaya aykırılık durumunun araştırılabilmesi bakımından, öner
genin, normalde, kanun tasarısıyla birlikte, Anayasa Komisyonuna gönderilmesi gerekir. Esasen 
biz, kanun tasarısının Anayasa Komisyonunda ele alınmamış olmasını, bu kanun tasarısını sevk 
eden Hükümetin, kendi tasarısına güvensizliğinin bir işareti olarak görüyoruz. 

Bu yetki tasarısı, herhangi bir harcamayla ilgili değildir, devlete gelir getirecek herhangi bir 
vergiyle de ilgili değildir. Neden, Meclisin bir yetki devrinin sözkonusu olduğu yerde, Anayasada
ki yasama yetkisinin sınırlarının belirleneceği bir istem karşısında, konu, esas komisyon olarak 
Anayasa Komisyonuna gönderilmemiş de, bunun yerine, İktidarın mutlak çoğunlukta bulunduğu 
Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmiştir? Burada, Hükümetin, kendi tasarısına güvensizliği ser
gilenmektedir. Eğer, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi hususunda, Hükümet, sevk etti
ği tasarının hukuka uygun olduğuna inansaydı, normal olarak, bunu öncelikle Anayasa Komisyo-
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nuna gönderir, Anayasa Komisyonunda, yetki devrinin ölçüleri bakımından konunun süzgeçten 
geçmesini temine çalışırdı. 

Bu konuda belki şu söylenebilecektir : "Kanun tasarılarını Meclis Başkanlığı havale ediyor. 
Meclis Başkanı böyle takdir etmiş, Plan ve Bütçe Komisyonuna göndermiş" denilebilir; ama biz, 
bu konuda Anamuhalefet Partisi Grubu olarak, Meclis Başkanlığını da, Plan ve Bütçe Komisyonu
nu da uyardık; bu konunun, öncelikle Anayasa Komisyonunda ele alınması gerektiğini, Anayasa 
Komisyonunun incelemesine fırsat vermek için tasarının Anayasa Komisyonuna da gönderilmesi
ni talep ettik. İktidar Grupları, bu taleplerimize karşı duyarsız kaldılar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada yaptığımız iş, İktidarın arzu ettiği bir yetkiyi ortadan kal
dırmak değildir. İktidarlar, memleket yönetirken, bazı kanunlara ihtiyaç duyabilirler. Meclis ço
ğunluğuyla bu kanunları çıkarabilirler veya gene iktidarlar, kanun hükmünde kararname çıkarma 
ihtiyacı da duyabilirler; bazı zamanlarda acil durumlar olur, kanunların kapsamı itibariyle Meclis
te müzakere edjlmesi birtakım işleri geciktirecek, yapılacak uygulamaları geciktirecek, netice iti
bariyle yararlı bir faaliyet gösterilemeyecek kanaatine varabilirler ve kanun hükmünde kararname 
de talep edebilirler. Biz, bunlara karşı değiliz. Geçmiş Anavatan İktidarları döneminde de bu türlü 
uygulamalar olmuştur; ama, kanun hükmünde kararname yetkisi talep etmenin de, kanun çıkarma
nın da usulleri var, ölçüleri var, hukuk tarafından belirlenmiş sınırları var. 

Hatırlıyorum, bir yıl önce, onbir ay önce, gene böyle bir gece oturumunda, ben, Sayın Başba
kanı buradan uyarmıştım; o zaman da bir yetki kanunu çıkarılması isteniliyordu, "bu yetki kanunu
nu alacaksınız, yaz tatili boyunca çalışacaksınız, yetki kanununa dayalı olarak birtakım kanun hük
münde kararnameler çıkaracaksınız; ama, bunların hepsi boşa gidecek, suyun üstüne yazı yazmış 
olacaksınız" demiştim ve dediğimiz gibi oldu; sonbaharda, kanun hükmünde kararname yetki ka
nunu iptal edildi, daha sonra da, o yetki kanununa dayanılarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, son cümlenizi tamamlamak üzere 1 dakikalık süre daha veriyorum; bu

yurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - O yetki kanununa dayanılarak çıkarılan kanun hük

münde kararnameler de iptal edildi. 
Şimdi aynı duyarsızlıkla, yeniden, bir yetki kanunu tasarısı getiriyorsunuz. Bunun da Anaya

saya aykırı olduğu ortada. Üstelik, Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş bir kararla taban taba
na zıt olduğu ortada. Buna rağmen ısrar ediyorsunuz; ama, buradan, İktidar Gruplarını ve başta Sa
yın Başbakanı yeniden uyarıyorum : Bu kanun hükmünde kararname yetki kanunu iptal edilecek
tir; iptal edildiği zaman, halkın önüne çıkıp, "biz icraat yapacaktık; muhalefet, Anayasa Mahkeme
sine gitti, iptal ettirdi, bizim icraatımıza mani oldu" diye ağlamayın. İcraat yapmanın, hukuka uy
gun yolları vardır, gelin, hukuka uygun olarak yola çıkın. Daha işin başında, hukuka aykırı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, sözlerinizi lütfen tamamlayın, rica ediyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Daha işin başında, hukuka aykırı, Meclis iradesine 

aykırı, devletin temel işlerliğine aykırı ve her şeyden önce demokratik rejimin konsensüs sağlama 
yolundaki anlayışına, uyarlığına aykırı bir yola girmiş oluyorsunuz. 

Burada benim söylemek istediğim konsensüs, muhalefet ile iktidar arasında sağlanacak olan 
konsensüs değildir, Hükümet ile Hükümeti destekleyen gruplar arasında konsensüs sağlama konu-
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sudur, Hükümeti destekleyen grupların milletvekilleri arasında konsensüs sağlama hususundaki ça
badır. O dahi göz ardı edilerek hiçbir kalıcı icraat yapmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun hükmünde kararname yetkisi çıkarsa, sadece şu sonuç elde 
edilecektir : Kanun hükmünde kararname iptal edilecek; ama, Yüce Meclisin bu kanuna oy veren 
üyeleri bir vebal işlemiş olacaklardır, bu vebal tarihe geçecektir; kendi yetkilerini gözü kapalı ola
rak Hükümete devretmiş olmanın vebalini işlemiş olacaklardır. Önergemize katılırsanız, bundan da 
kurtulmuş olursunuz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, oylamaya geçtik. 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. (Gürültüler) 

Bundan sonrakinde arayacağım; karar yetersayısını zamanında isteyin. 

İkinci önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı yetki kanunu tasarısının 1 inci maddesinin III numaralı ben
dinin sonunda yer alan, "222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda gerekli değişikliklerin yapılmasına ve 
yeni hükümler eklenmesine veya mevcut hükümlerden gerekli görülenlerin yürürlükten kaldırılma
sına" hükmünün madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan 

Sakarya 

ve arkadaşları 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, aynı mahiyette önergemiz vardı. 

BAŞKAN - Sizin önergeniz 2 nci madde üzerindeymiş Sayın Keçeciler. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Hayır, bu maddeyle ilgili önergemiz vardı. Sayın Baş
kan, hem 1 inci maddede hem de 2 nci maddede var. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, bizim de önergemiz var. 

BAŞKAN - Bir bakalım Sayın Keçeciler. 

Sayın Keçeciler, sizde önergenizin örneği var mı efendim? 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - , Var efendim, gönderiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, aslında madde bir fıkra olduğu için, Anayasaya aykırılık önergeleri dı

şında dört önerge işleme kondu. 
Arkadaşların söylediğine göre, dört önergeden sonra geldiği için işleme konmamış; ama, bir-

leştirelim. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Onları da okutun. 

BAŞKAN - Sayın Bütün ve arkadaşlarının önergesi de aym mahiyetteyse onu da birleştire-
lim; metin aynıysa mesele yok. 
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Şimdi bu önergeleri de okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı kanun tasarısının "Amaç" başlığı altındaki 1 inci maddesi
nin III. bendinin sonundaki "222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Te
mel Kanunu ile 625 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununda gerekli değişikliklerin yapılmasına 
ve yeni hükümler eklenmesine veya mevcut hükümlerden gerekli görülenlerin yürürlükten kaldırıl
masına" ifadesinin bentten çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Er Mehmet Keçeciler E. Cenap Gülpmar 
İçel Konya v Şanlıurfa 

Seyit Eyyüpoğlu Mehmet Sağdıç Hasan Korkmazcan 
Şanlıurfa Ankara Denizli 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin III, bendinin sonunda

ki 222,1739 ve 625 sayılı kanunları içeren kısmının bentten çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Muharrem Şemsek Esat Bütün MusaErarıcı 

Çorum Kahramanmaraş Konya 
Gaffar Yakın Kadir Ramazan Coşkun 

Afyon İstanbul 
BAŞKAN - Aynı mahiyetteki bu önergelere Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğunluğumuz 

olmadığı için katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, buradaki amaç, 8 yıl

lık temel eğitimin düzene sokulmasıydı; imam-hatip okullarının kapatılmasıyla hiçbir ilgisi yoktu; 
fakat, istismarları önlemek için önergeye katılıyoruz. 

EMİN KUL (İstanbul) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Peki, karar yetersayısını arayacağım. 
Üç önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler 

kabul edilmiştir efendim. 
Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yetki kanunu tasarısının 1 inci maddesinin III numaralı bendine aşağıdaki 
ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan 
- Bursa 

ve arkadaşları 

"8 Haziran 1984 tarih ve 231 sayılı Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 24.1.1989 tarihli ve 355 sayılı Tu-
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rizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yeniden düzen
lenmesine," 

. BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Çoğunluğumuz 
olmadığı için katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Yüce Kurulun takdirine bırakıyoruz. 
AHMET KABİL (Rize) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmıyor, Hükümet takdire bıra
kıyor. 

Karar yetersayısını arayacağız. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) - Bakanları kaç kişi saydınız, 60 mı, 33 mü? 

BAŞKAN - Bakanların kaç kişi sayıldığı ortada, orada görülüyor. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının amaçla ilgili 1 inci maddesinin (V) inci bendinde yer alan "Kamu Güvenliği Müs

teşarlığı ile İnsan Hakları Teşkilatının kurulmasına, kuruluş görev ve yetkilerin belirlenmesine" ifa
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümlenin ilavesini takdirlerinize arz ederim. 

Nevzat Ercan 

Sakarya 
ve arkadaşları 

"4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Emniyet Teşkilatı Perso
nelinin özlük haklarına ilişkin kanunî düzenlemelerin yapılmasına" 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılmıyor, Hükümet takdire bırakıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesine aşağıdaki (VI) ncı ben
din eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

ve arkadaşları 
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• "VI. - Köyişleri Müsteşarlığının kurulmasına, kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesine" 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN- Hükümet?.. • 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Takdire bırakjyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılmıyor, Hükümet takdire bırakıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddenin oylanmasının açık oyla yapılmasını isteyen bir önerge var; okutup, istemde bulunan 

arkadaşları arayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin açık oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Süleyman Hatinoğlu Ahmet Kabil 

Denizli Artvin Rize 

Mehmet Keçeciler M. Rauf Ertekin Mehmet Sağdıç 

Konya Kütahya Ankara 

Halil İbrahim Özsoy Mahmut Orhon Refik Arslan 

Afyon Yozgat Kastamonu 

Ekrem Pakdemirli Hasan Çakır UğurAksöz 

Manisa Antalya Adana 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan?.. Burada. 

Sayın Hatinoğlu?.. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN - Tekabbül ediyorsunuz. 

Sayın Kabil?.. Burada. 

Sayın Keçeciler?.. Burada. 

Sayın Ertekin?.. Burada. 

Sayın Sağdıç?.. Burada. 

Sayın Özsoy?.. Burada. 

Sayın Orhon?.. Burada. 

Sayın Arslan?.. Burada. . 

Sayın,Pakdemirli?.. Burada. 

Sayın Çakır?.. Burada. 

Sayın Aksöz?.. Burada. 

BAŞKAN - Önerge 12 imzayla verildiği için işleme koymuyorum efendim. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - 12 imza olur mu Sayın Başkan... 
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BAŞKAN - İçtüzüğe göre 15 imza olması gerekir. Sizin vermiş olduğunuz önergede 12 imza 
var. Lütfen... Bizi de kandırmaya kalkmayın sayın milletvekilleri; lütfen İçtüzüğü okuyun, ona göre 
önerge verin. 

Maddeyi kabul edilen önergeler istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde, kabul edilen değişiklik önergeleri doğrultusunda kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Kapsam 

MADDE 2. - Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler, (Cumhurbaşkan
lığı Genel Sekreterliği ve TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunları ile, diğer kanunların bu teş
kilatlarla ilgili hükümleri hariç) 

I. - Dayandıkları 12 Ekim 1988 tarihli ve 3479 sayılı, 6 Haziran 1991 tarihli ve 3755 sayılı ve 
24 Haziran 1993 tarihli ve 3911 sayılı kanunların Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olmaları 
üzerine çeşitli kanun ya da kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapan kanun hükmünde 
kararnamelerden; iptallerine karar verilen ve bu sebeple meydana gelen hukukî boşluğun kamu ya
rarını olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olması sebebiyle gerekli görülecek yeni düzenlemelerin 
yapılması için iptal kararlarının Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürür
lüğe girmeleri uygun görülen, 

A) 9 Nisan 1991 tarihli ve 418 sayılı, 5 Temmuz 1991 tarihli ve 433 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle değiştirilen; 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
36,43,64,72,79,164,178,202, ek 26, bu Kanuna 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek
lenen ek 31, Ek Geçici 16 ncı maddeleri ile bu Kanuna ekli I ve II sayılı ek gösterge cetvellerinde, 
27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 146 ve ek 18 in
ci maddeleri ile bu Kanuna ekli, I, III ve IV sayılı ek gösterge cetvellerinde, 4 Kasım 1981 tarihli ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33, 39 ve 40 mcı maddelerinde, 11 Ekim 1983 tarihli ve 
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 5, 11, 12 ve 14 üncü maddeleri ile bu Kanuna ek
li ek gösterge cetvelinde, 24 Şubat 1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 103 
üncü maddesiyle bu Kanuna ekli 'I sayılı ek gösterge cetvelinde, 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesi ile ek 48 inci maddesinde, 4 
Nisan 1988 tarihli ve 320 sayılı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve.Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin 47 nci maddesinde, 27 Haziran 1989 tarihli ve 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 1,2 ve geçici 1 inci maddeleri ile 9 Nisan 1990 tarihli ve 418 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36,40,43 ve geçici 2 nci ve 5 Temmuz 1991 tarihli ve 433 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 ve 2 nci maddelerinde, 

B) a) 10 Ağustos 1993 tarihli ve 511 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden teşkilat
lanan Devlet Planlama Teşkilatının; 16 Ağustos 1993 tarihli ve 514 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile kurulan Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının; 10 Eylül 1993 tarihli ve 524 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile yeniden kurulan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin; 23 Ağus
tos 1993 tarihli ve 518 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsünün ye
niden teşkilatlanmalarına, kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 

b) 20.8.1993 tarihli ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Maliye Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13 Aralık 1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 2,9,10,11,12,13,20,24,25,29,34,35/A, 37 ve 43 üncü maddeleri ile bu Kanun Hük-
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münde Kararnameye ekli 1,2 ve 3 sayılı cetveller ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 
inci maddesiyle eklenen ek 1, ek 2, ek 3, ek 4, ek 5, ek 6, ek 7, ek 8, ek 9, ek 10, ek 11, ek 12, ek 
13, ek 14, ek 15, ek 16, ek 17, ek 18, ek 19, ek 20, ek 21, ek 22, ek 23, ek. 24 ve ek 25 inci madde
leri ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesine; 7 Eylül 1993 tarihli ve 521 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 2 Temmuz 1993 tarihli ve 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 2 ,6 ,8 , 9, 12 20, 
22,28 ve 29 uncu maddeleri ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvel ve 521 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 1 ve ek 2 nci maddeleri ile geçici 7 nci maddesine; 
26 Ağustos 1993 tarihli ve 519 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 11 Ağustos 1983 
tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 4,5,8,9,10,12,13, 
15, 16, 25,43, 61, 80, 90, 91,92, 97 nci maddeleri ve 519 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
eklenen ek 1 inci maddesine, 18 Ağustos 1993 tarihli ve 520 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
değiştirilen 29 Mart 1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 8, 9, 10, 13/A, 13/B 
maddeleri ve bu Kanuna ekli 1 sayılı cetvel ile 520 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 
ek 3 üncü madde ve 520 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinde, 

C) 18 Ağustos 1993 tarihli ve 517 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 29 Ni
san 1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 1,2,5,6,9,10 ve 16 ncı maddeleri ile bu Ka
nuna 517 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesiyle eklenen ek 1, ek 2 ve ek 3 ün
cü maddeleri, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinde; 

I I . - 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 4,44,59,60 ve 
91 inci maddeleri ile "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesi ve bu Kanuna ekli IV sayılı Makam 
Tazminatı Cetvelinde, 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ve 40 inci maddeleri ile ek 20 ve ek 70 inci maddelerinde, 10 Ekim 1984 tarihli ve 
3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lü Hakkında Kanunun 20 nci maddesinde, 13 Aralık 1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usu
lü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5, 8, 9 ve 11 inci maddelerinde, bu Kanunla yeni 
ve/veya yeniden kurulması veya mevcut teşkilat yapılarında değişiklik yapılması öngörülen kurum 
ve kuruluşlarla sınırlı olmak üzere aynı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde ve kadro 
ihdas ve iptalinde, 8 Haziran 1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 6,7,8,9,24,*25 ve 28 inci maddelerinde, 22 Ocak 1990 tarihli ve 
399 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 ve 9 uncu maddelerinde, 19 Temmuz 1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanunu
nun 1 inci maddesinin 4 numaralı fıkrası, 12 nci maddenin l/a bendi, 51 ve 52 nci maddeleri ile 119 
uncu maddesinin 13 numaralı bendinde, 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanu
nunun 26, 27,28 ve 29 uncu maddelerinde, 

III. - 13 Aralık 1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, gerektiğinde yeni hükümlerin eklenmesi dahil 2 ,3, 
7,8, 9 uncu maddeleriyle 19 Kasım 1986 tarihli ve 3322 sayılı Kanunla kaldınlan 10 uncu madde 
ve 11,12,13,15,17,20,21,25,26,27,30 ve 32 nci maddelerinde 24 Ocak 1989 tarihli ve 354 sa
yılı Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2,4,8,9, 
10,11, 1 l/A, 13,15,18,19,23,24,26,29,30 ve 39 uncu maddelerinde, 9 Ağustos 1991 tarihli ve 
443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 
2,7,8,9,10,11,12,13,14,17,27,28,30,31,33,34,35 ve 36 ncı maddelerinde ve bu Kanun Hük-
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münde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde, 13 Haziran 1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Ka
nununun 2,3,12,13,14,15, 16,17,19 ve 22 nci maddeleri ile geçici 15 inci maddesinde, 11 Şubat 
1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
2,4,13,15,19? 29,31,32 ve 33 üncü maddelerinde, 18 Aralık 1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun gerektiğinde yeni hükümlerin ek
lenmesi dahil 2, 6, 32, 49, 51 ve 55 inci maddelerinde, 29 Mart 1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4, 8, 11, 13/A, 15, 17, 21, 26, 36, Ek 3 ün
cü maddeleri ile bu Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde, ayrıca bu Bakanlık bünyesinde yardımcı birim ola
rak Sağlık İşleri Dairesi ve Bilişim Dairesi başkanlıkları ile tutuklu ve hükümlülerle tüm yargı men
suplarının sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yataklı ve yataksız tedavi kurumlarının kurul
masında, 31 Ekim 1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 6,8,9,24,25,30, 
34, 36 ve 37 nci maddelerinde, 21 Mayıs 1992 tarihli ve 3800 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 2,9,10,11 ve 25 inci maddelerinde, Devlet Tiyatroları Genel Mü
dürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Dev
let Senfoni Orkestralarının yeniden kurulmasına, bunların kuruluş, görev ve yetkilerinin, teşkilat ve 
kadrolarının; organlarının kuruluş görev ve yetkilerinin tespitine; Devlet Tiyatro, Opera ve Balesi ile 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Senfoni Orkestralarının stajyerleri, sahne uygulatı
cıları (Uzman memurlar), sanat uygulatıcıları (uygulatıcı uzman memur) ve sanatkâr memurları ile 
orkestraların teknik kuruluşuna dahil üyelerinin; ayrıca, bunlardan yönetici kadroya geçenlerin ma
lî ve sosyal haklarının belirlenmesinde, Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edilmiş ve/veya tes
pit edilecek otoyolu ağı üzerinde otoyollarının ve bağlantılarının planlanması, finansmanı, yapımı, 
bakımı ve işletilmesi ile görevli kamu tüzelkişiliğine sahip, özel hukuk hükümlerine tabi, Türkiye 
Otoyolları Kurumunun kurulmasında, görev ve yetkileri ile personel rejiminin belirlenmesinde, Tu
rizm sektörünün meslek kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin olarak; Türkiye Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği, Deniz Turizmi Birliği, Türkiye Rehberler Birliği ve Seyahat Acentaları ve Se
yahat Acentaları Birliğinin kurulmasına, bunların görev ve yetkilerinin belirlenmesinde, organları
nın oluşması, çalışma usul ve esasları ile denetim biçimlerinde, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde 
illerini kapsayan Kapadokya bölgesinin doğal, tarihî ve kültürel değerlerini kamu yaran gözeterek 
korumak, mevcut tahribata acil önlemler almak, yetki kargaşasını gidermek amacıyla Kapadokya 
Koruma ve Geliştirme Teşkilatının kurulmasına, kuruluş görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 5 
Ocak 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa gerektiğinde yeni hükümlerin eklen
mesi bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması dahil, 3,5,6,8,9,12,14,43,46,48,52,55,71,79, 
81, 87, 14 Haziran 1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun geçici 2 nci madde
sinin yürürlükten kaldırılarak 24, 36, 44 ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununa gerekti
ğinde yeni hükümler eklenmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldınlması dahil 2, 3, 4, 8, 9, 10, 
12, 19,22,23, 27,31, 32,42,44 üncü maddelerinde; 

IV. - Uluslararası ticarî ilişkilerin çeşitlenmesi ve bu ilişkileri düzenleyen değişik nitelikli 
uluslararası anlaşmalara taraf olunması, dış ticaret hedeflerine ulaşmamış ekonomik açıdan büyük 
önem kazanması ekonomideki gelişmelere paralel olarak Devletçe oluşturulması gereken malî poli
tikaların uygulanma alanlannın genişlemesi, diş ticaret ve malî politikalar konusunda alınacak ka
rarların süratli uygulamaya konulması ve ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla; bazı hükümleri 
Anayasa Mahkemesince iptal edilen 508 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile değiştirilen 16 Ni
san 1986 tarihli ve 3274 sayılı Kanunla kurulan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kaldırılarak; 
Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulmasına ve bunlann teşkilat, görev ve yet-
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kilerinin 27 Eylül 1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde düzenlenmesine, kaldı
rılan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ait kadro ve personelin, taşıt, menkul, gayrimenkul, araç, 
gereç, malzeme ve demirbaşların Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı arasında dağıtım 
ve devir esaslarının belirlenmesinde, 

V. - Ülkeye yönelik iç ve dış tehdidin değerlendirilmesi, bunlara karşı istihbaratın yönlendi
rilmesi, tedbirler stratejisinin saptanması ve bu meyanda savunma, ekonomi, dışişleri ve istihbarat 
politikalarının bütünleştirilmesi, gelişmelerin takibi ile tedbirlerin uygulanması konusunda kamu ku
rum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Kamu Güvenliği Müsteşarlığının 
kurulmasında, 20 Ağustos 1993 tarihli ve 502 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan an
cak dayandığı 24 Haziran 1993 tarihli ve 3911 sayılı Yetki Kanununun iptal edilmesi sebebiyle, 
Anayasa Mahkemesince şekil yönünden iptal edilen İnsan Haklan Teşkilatının, insan haklarının ko
runmasını ye gelişmesini temin etmek, insan haklarının kurumsallaştırılması için gereken önerileri 
oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde insan haklan alanındaki gelişmeleri izlemek, kamuoyu
nu bilgilendirmek, insan hakları konusunda koordinasyonu sağlamak, insan hakları ihlallerini belir
lemek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla kurulmasında, bunlann kuruluş, görev ve yetki
lerinin 27 Eylül 1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde düzenlenmesine, Kamu 
Güvenliği Müsteşarlığı personelinin tabi olacağı personel rejimi ile özlük haklarının belirlenmesin
de, 

Bu maddede belirtilen kanun ya da kanun hükmünde kararnamelerde yapılacak değişiklikleri 
ve yeni düzenlemeleri kapsar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, ANAP Grubu adına, Sayın Keçeciler, buyurun efendim. 

Sayın Keçeciler, süreniz 10 dakika efendim. • 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
kanun tasarısının 2 nci maddesi, kapsam maddesidir. Geneli üzerinde görüşlerimi ifade ederken de 
arz etmiştim, Yetki Yasa Tasarısı, kanun hükmünde kararname çıkarmaya yetki veren bir taşandır, 
yetki devreden bir tasarı değildir; yani, Meclisin yetkisinin devredilmesi sözkonusu değildir. Ana
yasanın 7 nci maddesi bunu gayet açık bir şekilde düzenlemiştir. 

Burada, bir yetki verilmesinden söz edilmektedir; ama bu, acil, ivedi ve zorunlu hallerde müm
kündür. Zira, Anayasanın 91 inci maddesinin Danışma Meclisindeki müzakereleri sırasında tutulan 
zabıtlardan bunu anlamak mümkün olabileceği gibi, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlardan da, 
aynen bunu anlamak imkânı vardır. Nitekim* huzurlarınıza, Anayasa Mahkemesinin 8 Ekim 1993 
tarihli Resmî Gazetede yayımlanan bir kararından bir pasaj getirdim, onu okumak istiyorum. Ana
yasa Mahkemesi diyor ki: "Yetki kanunlarının yasa çıkarmaya zamanın elvermemesi gibi ivedi du
rumlarda kullanılması gerekir." Demek ki, yasa çıkarmaya elverişli bir zamanın olmadığı ivedi du
rumlarda ancak yetki kanunu çıkanlır ve yetki verilir ve bu yetki hükümetler tarafından kullanılır. 

Bakın, şimdi görüşmekte olduğumuz kapsam maddesinin hemen birinci bendinde, "Dayandık
ları 12 Ekim 1988 tarih, 6 Haziran 1991 tarih ve 24 Haziran 1993 tarihli kanunların Anayasa Mah
kemesince iptal edilmiş olmaları üzerine iptallerine karar verilen ve bu sebeple meydana gelen hu
kukî boşluğun kamu yararını olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olması sebebiyle gerekli görüle
cek yeni düzenlemelerin yapılması için iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlanmasından başla
yarak altı ay sonra yürürlüğe girmeleri uygun görülen..." deyip, bir dizi kanun saydınız, 49 tane ka
nunda değişiklik yapılıyordu, 1 inci maddede verilen önergelerle galiba 3 kanun daha girdi; böyle
ce iş bir hayli yükseldi. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi, 1988 tarihinde bir yetki kanununu iptal etmişse, 
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1991 tarihinde bir yetki kanununu iptal etmişse, 1993'ün Haziran ayında bir yetki kanununu iptal et
mişse, o tarihten bu yana pek çok süre geçmiştir. 1988'den 1994'e kadar altı senelik bir süre geç
miştir, 1991'den 1994'e kadar 3 senelik bir süre geçmiştir. 1993'ün Haziran ayından bu yana da on-
bir aylık bir süre geçmiştir. Bu süre zarfında siz, hukukî boşlukları doldurmayıp, şimdi, "Aman acil
dir, ivedidir, eğer bu kanunları çıkarmazsak bazı bakanlıklarda memurlar maaşlarını bile alamaya
caklar" diyerek, ivedi gerekçesiyle, acil gerekçesiyle yetki talep edemezsiniz. Olmaz bu. Bu, müm
kün değil. Yani, altı senelik bir hadiseye "ivedidir" demeniz mümkün değil. 

Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesinin karan bu konuda gayet açık. Anayasa Mahkemesi bu ka-
rannda, "Eğer Anayasanın 153 üncü maddesine göre çıkardığımız bir Anayasa Mahkemesi kararına 
tıpa tıp benzeyen -tabiî bunun illa kelimeler itibariyle benzemesi şart değil- amaç, kapsam itibariyle 
benzeyen ve yetki verilmesi manasına değil, yetki devredilmesi manasına gelen, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yetkisini alma manasına gelen ve sık sık başvurulan bir yetki kanunuyla huzurumuza 
gelirseniz, biz bunu iptal ederiz" diyor ve iptal etmiş. Bu karar sizi bağlar, Yüce Meclisi bağlar. Do
layısıyla, göz göre göre, Anayasaya aykm bir kanunu buradan geçiriyoruz, buradan çıkanyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel, Divan Üyesi Değerli Kâtip arkadaşım kanun maddesini 
okurken dakika tuttum, 17 dakika sürdü. Bir kanun maddesi böyle olur mu? Yani, şu kanunda deği
şiklik yapılmasına, bu kanunda değişiklik yapılmasına diye kanunların tarih ve numarasını arka ar
kaya koymuşsunuz ve bu kanunlan değiştireceksiniz... Neye göre değiştireceksiniz? Usulü ne ola
cak, hangi ilkelerle değiştireceksiniz, hangi amaçla bu kanunlarda değişiklikler yapacaksınız? Bun-
lann net olması lazım, açık olması lazım. Anayasa Mahkemesi kararında, "Yetki kanunlanyla veri
len yetki ayrık bir yetkidir, genel yetki niteliğinde olamaz." diyor. Ama, siz oturup, kanunun numa
rasını söylemişsiniz ve "Bu kanunda değişiklik yapılması için bize yetki verin" diyorsunuz. Kaldı ki, 
içerisinde öyle hükümler var ki, ne yapacağınız belli değil. Genel Kadro Kanununda değişiklik ya
pıyorsunuz; kadrolan azaltacak mısınız, çoğaltacak mısınız; belli değil. Personelle ilgili iyileştirme 
mi yapacaksınız, yoksa personel maaşlannı aşağıya mı indireceksiniz; belli değil. Hiç değilse, bun
ların hangi amaçlarla yapılacağını söylemeniz gerekirdi. 

Burada, hakikaten siyasî tercih itibariyle de katılmamız mümkün olmayan maddeler var. Me
sela, şunu nasıl izah edeceksiniz? "Kapadokya Bölgesiyle ilgili Kanunda değişiklik yapacağız veya 
o bölgeyle ilgili yeni bir kanun çıkaracağız" diyorsunuz. Peki, Meclisin gündeminde bekleyen Do
ğu Anadolu Kalkınma Projesiyle ilgili kanun tasarısı var, Konya Ovası ve Orta Anadolu Kalkınma 
Projesiyle ilgili kanun teklifleri var, bunlar gündemde sıra bekliyorlar. Şimdi, bu bölgeleri birbirle
rinden neye göre ayırdınız? Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Kalkınmasıyla ilgili olarak Meclis gün
deminde bekleyen kanun teklifleri var. Bunlann hepsini bırakıyorsunuz; diyorsunuz ki, "Kapadok
ya Bölgesinin durumunu düzeltecek kanun çıkartacağız." Niye ayırdınız? Bari, onlan da içerisine al-
saydınız. Şimdi, Hükümet olarak o bölgelere ne diyeceksiniz? Yann biz gidip oralarda söyleyece
ğiz; Konya'da, Erzurum'da, Şırnak'ta, Aydın'da söyleyeceğiz, güneydoğuda söyleyeceğiz, tek tek 
ifade edeceğiz. 

Değerli arkadaşlanm, hakikaten bu konularla ilgili olarak getirdiğiniz kapsam fevkalade geniş 
bir kapsam, ayrık yetkinin ötesinde. Halbuki aynk yetki olması lazım, "Müstakilen, şu işi düzelte
ceğim. Acildir, ivedidir ve bir an evvel bu işi bitirip, halledeceğim" demeniz lazım. Siz öyle istemi
yorsunuz, "Bu yetki tasansı ile Meclis hükümete yetkisini devretsin, Hükümet bu işleri düşünsün ve 
bu işleri tanzim etsin" diyorsunuz; yani, Meclise, "Hükümete güvenin, gerisini merak etmeyin" di
yorsunuz. Açıktır, yani bu kanunun lafzı bunu ifade etmektedir. Bu kadar geniş yetkiyi devren al
manızın imkânı yoktur. Bu kadar sayıdaki kanunda değişiklik yapmaya da zaten ihtiyacınız yoktur. 
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Meclisi çalıştırmak iktidar partilerinin işidir. Meclisi çalıştırmak sizin görevinizdir. "Mecliste ka
nunlar çıkmıyor, kanunları geçiremiyoruz" diyemezsiniz. Bakın, son bir ay içerisinde bu Meclisten 
aşağı yukarı 10'a yakın kanun çıktı. Demek ki, istense bu Meclisten kanunlar geçiyor, çıkartılabili-
niyor. Yani, dolayısıyla, o yüzden yetki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Keçeciler, buyurun efendim. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
O yüzden, ancak yetki kanunlarıyla memleketi idare edeceğim diyemezsiniz. Onun için bunu 

Anayasa Mahkemesine götüren muhalefet için de ileride diyeceksiniz ki, "Efendim, bu işleri yapa
caktım, ama muhalefet Anayasa Mahkemesine götürdü, bana çengel attı, bana çelme taktı." Beye
fendiler, değerli bakanlarımız, icraat yapmanın hukukî yolları da vardır. Meşru zemin içerisinde, 
meşru yollar açıktır. Siz, icraatınızı illa "Anayasaya aykırı yapacağız, Anayasayı zorlayarak yapaca
ğız, Anayasayı tağyir ederek yapacağız" diye uğraşırsanız, bu icraatı size yaptırmazlar; yaptırmaya
cağız; nefesimiz ensenizdedir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 

Refah Partisi Grubu adına, Ahmet Remzi Hatip; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 

RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Muhterem Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Başkan, "süreniz 10 dakika" diye işaret ettiler ve şu anda da 11 saniyesi geçti. 

Biraz evvel, Sayın Mehmet Kcçeciler'in de söylediği gibi, Kâtip Üye, bu maddeyi 17 dakika
da okuyabildi. Şimdi, ben de, hiçbir şey konuşmasam, sadece bu maddede yazılı olan cümleleri oku
sam, maddenin yansına geldiğimde, "süreniz doldu" diyecekler. Bu ne biçim kanun müzakeresi? 
Mademki bu kadar uzun maddeler getiriyorsunuz, öyleyse, bu görüşmelere has olmak üzere, sürele
rimizi hiç olmazsa tasan maddesinin okunma süresi kadar uzatın. 

BAŞKAN - İçtüzüğü değiştirirseniz olur. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - İçtüzükte, "Bu kadar uzun maddeleri ihtiva eden... 

BAŞKAN - Maddeler arasında ayırım yok efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - ...ve bütün yasama yetkilerini devralacak kanun hük

münde kararname verilir" diye bir hüküm var mı Sayın Başkan?. 

BAŞKAN - Efendim onu Meclis veriyor, biz vermiyoruz. 

Buyurun efendim, biraz zaman tanıyacağım size. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Muhterem milletvekilleri, elimizdeki yetki tasarısı, Hü

kümet tarafından 11 Mayıs günü çıkanlmış, Meclise gönderilmiş, 16 Mayıs günü Plan ve Bütçe Ko
misyonunda görüşülmüş, 17 Mayıs günü de Mecliste görüşülüyor. Bu ne biçim iştir? 

Anayasamızda kanun hükmünde kararnamelerin, olağanüstü hal erde ve olağan hallerde nasıl 
düzenleneceğine dair hükümler var. Mademki bu kadar sıkışık bir durum var, mademki ekonomi 
yangın ifade ediyor, mademki devletin hükmedeceği bütün sektörlerde bir iflas var, bir sıkıntı var, 
öyleyse olağanüstü hal diye kabul edin, Meclise de gelmeyin, Meclisi de kendinize bir oyuncak yap
mayın ve bu şekilde işin adını koyun, bu iş bitsin; ama, siz şimdi geliyorsunuz, burada "Kanun hük
münde kararnameyi normal şartlarda çıkanyoruz" diyorsunuz. Hükümetin gerekçesinde, Anayasa 
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Mahkemesi tarafından "Türkiye Büyük Millet Meclisince Hükümete verilen yetkinin, ancak 'ivedi 
ve zorunlu' durumlarda ve çok uzun olmayan.sürelerde kullanılabilecek bir yetki olduğu, oysa söz-
konusu yasalarla verilen yetkinin, TBMM'ne ait olan yasama yetkisinin devri anlamına gelecek ya 
da bu izlenimi verecek biçimde kullanıldığı" gerekçesiyle iptallerine karar verilmiştir diye yazıyor
sunuz. 

3911 sayılı Yetki Kanununun iptaliyle ilgili 16.9.1993 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı, "Ya
sayla düzenlenmesi öngörülen konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilebilir" 
diyor; tamam; ama, Anayasa Mahkemesi, "Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, ancak 
önemli, zorunlu ve ivedi durumlarda verilebilir. Bu durumlar dışında verilen yetki, yasama yetkisi
nin devri anlamına gelir. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, istisnaî ve kendine özgü bir 
yetkidir. Bu yetki, yasama yetkisinin devri anlamına gelecek biçimde genelleştirilmemelidir. Yargı
sal ve siyasal denetimin sağlıklı yapılabilmesi için, hangi konularda kanun hükmünde kararname çı
karılacağı, yetki yasasında açıkça belirlenmeli ve verilen yetki, konu yönünden mutlaka belirgin ol
malıdır" diyor. 

Şimdi ne görüyoruz? Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen, iptal gerekçeleri dikkate 
alınmamış bulunmaktadır. Anayasanın 87 inci maddesi, "Hükümete belli konularda yetki verilebi
lir" diyor, verileceğini öngörüyor. "Belli konu" demek, yani definitive bir konudur, endefinitive de
ğildir. Fakat burada siz, o kadar çok kanun maddesi getirmişsiniz ki, eğer yanlış değilse saymamız, 
45 tane kanunda değişiklik yapma yetkisi alıyorsunuz. Bunun neresi tariftir. Bu, tarifi olmayan bir 
iştir. Ayrıca, birbiriyle hiç alakası olmayan pek çok kanun bir araya gelmiştir. Örneğin; Türk Silah
lı Kuvvetleri Personel Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Emekli Sandığı Kanunu, Millî Piyango Ka
nunu, Devlet Planlama, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, Ceza İnfaz Kurumu, Türk Patent 
Enstitüsü... Birisiyle ötekinin hiçbir alakası yok, buna deliler bile gülerler. Bir yetki kanununun be
lirli sıfatı bu mudur arkadaşlar? Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Kanunu, Gümrük Müsteşar
lığı Kurulması.ile ilgili kanun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu, Bayındırlık 
İskân Bakanlığı, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, Devlet Memurlarına Zam ve Tazminatlar, Başbakan
lık Teşkilat Kanunu, Çevre Bakanlığı, Kültür Bakanlığı vesaire vesaire... Şimdi, bunun neresi belir
li? Belirgin bir konu yok. 

Meclis burada mutlak surette safdışı edilmek istenmektedir. Nedir? "Önemli, zorunlu ve ivedi 
hallerde" deniyor. Bütün bu kanunlarda yapılan düzenlemelerle ilgili.olarak elimizdeki şu gündem 
kitapçığında tam 209 tane kanun tasarı ve teklifi var. Bunun manası nedir? Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yetkili komisyonlarında bunlar ayn ayrı konuşulmuş, müzakere edilmiş, alt komisyonla
ra havale edilmiş, hatta bazı komisyonlara, Türkiye'deki özel ve resmî ilgili bütün kuruluşlardan yet
kililer çağırılmış, onlar günlerce, haftalarca dinlenilmiş ve kanun tasan ve teklifi Genel Kurula sevk 
edilmiş. Yani bunların işi bitmiş, bir tek fırına atılması kalmış. Hamurlar hazırlanmış, fırına veril
mek üzere küreğin üzerine dizilmiş; ama fırına atmıyoruz, bunların hepsini değil de -herhalde hep
sini yazmaya sayfalar yetmedi- 209 kanundan 45 tanesini buraya getiriyoruz. Bu demektir ki, dev
letin bir organı olan Hükümet, yani yürütme, açıkça yasama yetkisine tecavüz etmek istemektedir. 
Kendisini Hükümet olarak değil, bir yasama organı olarak görmektedir ve bizden bu yetkileri iste
mektedir. O yüzden, bu yetkileri vermek demek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisini inkâr 
etmesi demektir. 

Ne güzel ifade edildi; icabında sabahlara kadar çalışıyoruz ve buradan kanun çıkıyor. Hatta, 
usul böyle olduğu için, İktidar Grubunun sayısal üstünlüğüyle ve verilen hiçbir önerge dildcate alın
madan bu kanunlar çıkabiliyor. Bugün de öyle değil mi muhterem arkadaşlar? Şu görüştüğümüz ka
nun tasarısı bundan altı gün evvel verilmiş, dün Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkmış, İktidar Gru-
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bu mensupları tutuyorlar, üzerinde değişiklik önergesi veriyorlar! Demek ki bü müzakereler yarma 
kalsa daha fazla değişiklik düşünebilecekler(!) Şu halde, siimmetedarik, alelacele hazırlanmış bir ta
sarı karşısındayız ve kanlın yapımı tekniğine de asla uymamaktadır. Hükümet Programında da, açık
ça, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin dışında komisyonlar teşekkül edecek, bütün kesimlerin mü
zakeresine ve tartışmasına açılacaktır, geniş bir katılım sağlanacaktır" diye yazmaktadır. Bu kanun
ların çıkmasından önce kamuoyunda bir konsensüs meydana getirilmesi isteniyor. Niye?.. "Çünkü 
demokrasi var, çünkü milletin katılımını istiyoruz, emrivaki istemiyoruz" deniliyor; ama burada ne 
yapılıyor? Bütün bunlar elin tersiyle itiliyor ve ille ben kendim çıkaracağım kanunları, siz devreden 
çıkın denmek isteniyor. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; şimdi, gündemde 209 adet kanun tasarı ve teklifi var. 
Bunlardan mühim bir kısmı kanun tasarısıdır. Hükümet buraya Devlet Planlama Teşkilatı yetkilile
rini, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkililerini şunu şunu getiriyor ve ikibuçuk senedir bu ta
sarı ve teklifleri çıkarmıyor, bekliyor; bunları Meclisin önüne koyuyor, geri çekiyor, koyuyor geri 
çekiyor; ondan sonra bir de bakıyorsunuz, diyor ki, "böyle olmadı, bu oyunu beğenmedim; siz ke
nara çekilin, ben kendi kendime bu kanunları çıkaracağım." . . ' • - • • 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, cümlenizi tamamlamak üzere size ek bir süre veriyorum. 

Buyurun. 

AHMET REMZİ HATİP. (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Muhterem milletvekilleri, bu, selin önünden kütük kapma gibi bir hikâyeye benziyor. Neyi kim

den kaçırıyoruz? Hangi işimiz bu kadar acele? O kadar acele işler var ki, bunların üzerinde durmak 
akıllara bile gelmediği halde, burada kuyruklar meydana getirip bütün grupları ısrarla işgal eden -"bas
kı grubu" demeyeceğim- vatandaş kitleleri kapımızı aşındırdığı, hatta yürüyüşler yapılıp Meclise ka
dar yüründüğü halde, memurların, işçilerin ve diğer kesimlerin haklan için bu kadar vurdumduymaz 
oluyoruz da, tutuyoruz, kanun hükmünde kararname çıkaracağız diye Meclisi sıkboğaz ediyoruz. 

Şimdi, sözlerimi bağlarken şunu ifade etmek istiyorum : Son zamanlarda basından bir şeyler 
duyuyoruz. Deniyor ki, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sene yaz tatili yapmayacak, normaldan 
önce tatil olmayacak, Hükümetin getirdiği taşanları, ekonomik paketleri, demokratikleşme paketle
rini vesaireyi konuşacak." Ondan sonra, herhalde yaz tatili yapmaya, plajlara, sayfiye yerlerine git
meye alışmış olan iktidar grubundan kimseler bundan müteessir olmuş olacaklar ki, "biz kenara çe
kilelim, siz bu işi yapın" diye Hükümetle pazarlığa girişiliyor. 

İşte bugün gündemin dörtte birini işgal edecek kısmını âdeta Meclis gündeminden çekip dü
zenlemeye karar veren Hükümet, bu iktidar gruplanna, bu milletvekili gruplarına bir müjde veriyor; 
diyor ki, "gözünüz aydın, size tatili tam yaptıracağım." 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 

DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkan, bir açıklama yapmama mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN - Hayhay, buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, zabıtların sağlığı bakımın

dan bir kısım bilgi arz etmek istiyorum. 
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3 Mayıs 1989 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin kararına göre, Ana
yasanın bir maddesinin, yasayla düzenleneceğini öngördüğü bir konunun, Anayasanın 91 inci mad
desinin birinci fıkrasının yasakladığı hükümlerle ilgili olmadıkça, kanun hükmündeki kararnameyle 
düzenlenmesi Anayasaya aykırı değildir. 91 inci madde ile de hangi konuların kanun hükmündeki 
kararnameyle düzenlenemeyeceği kesinlikle tasrih edilmiştir. Bu karar, "Anayasanın 12 ve 40 inci 
maddeleri ile 60 ve 74 üncü maddelerindeki konular, kanun hükmündeki kararnameyle düzenlene
mezler" diye de belirtmiştir. Bu bakımdan, Hükümetin sunduğu tasarılar, yetki kapsamı, Anayasa 
Mahkemesinin kararına ve Anayasamıza uygundur. 

Bir değerli milletvekili arkadaşımızın iki buçuk seneden beri çıkarılmadığı yolundaki iddiası
na karşılık da aynen şöyle belirtmek isterim : 418 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, Anayasa 
Mahkemesinin 27 Kasım 1993 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kararıyla, iptal edilmiştir. Dola
yısıyla, ikibuçuk sene gibi bir süre sözkonusu değildir. 27 Kasım 1993 tarihli iptale göre, bu, müd
detinde yapılmaktadır. 

Bir kelimeyle bir şey daha ilave ediyorum. Hizmetin gereğinin bir an evvel yerine getirilmesi 
zımnında Hükümetimiz, anayasal zorunluluklara, Anayasanın öngördüğü şekillere ve içeriğe riayet 
etme kayıt ve şartı titizliğinden maddeleri bu şekilde sevk etmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına, Sayın Yüksel Yalova... 
Sayın Yalova, süreniz 5 dakikadır. 

Buyurun. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan Yetki 

Kanunu Tasarısının 2 nci maddesine ilişkin kişisel görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Sözlerimin başında hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hemen cevap vereyim. Eğer Hükümet de, Anayasa Mahkemesi kararlarını Sayın Bakan gibi 
anlamışsa, vahim; anlamamışsa daha vahim. Bakınız, Anayasa Komisyonunda da bu mesele çok ko
nuşuldu. Orada da söyledik, bizim itirazlarımıza karşı bir Anayasa Mahkemesi kararı getirildi. Ben, 
geçenlerde burada yetki kanunu meselesiyle ilgili görüşlerimizi arz ederken de, o Anayasa Mahke
mesi kararını ifade etmiştim : Zonguldak İdare Mahkemesinin bir kamulaştırma kararıyla ilgili olan 
ve bizim itiraz ettiğimiz yetki meselesiyle de hiç ilgili olmayan bir Anayasa Mahkemesi kararıdır. 

Sayın milletvekilleri i sosyologların, insanlarla Allah'ın yarattığı diğer canlılar arasında temel 
fark olarak gördüğü iki unsur var: Birincisi, derler ki insanlar alet yapar, yaptığı aletle organik ener
jiye inorganik enerjiyi katar. İkincisi de, soyutlama yapar; yani, yazı gibi, yani hukuk gibi. 

İnsanın iradesinin, aklının ürünü olan hukuku, eğer insanın yarattığı bir unsur olarak, .çağdaş
lığın bir gereği olarak, işinize geldiği vakit, işinize geldiği gibi anlarsanız, hiç ihmal etmemeniz ge
rekir ki, o belki de en kısa yolu tercih etmek olur. 

Bir örnek arz edeyim : Şu yetki kanun tasarısının görüşmeleri için harcanan süre, neredeyse 
-avukat ve hukukçu milletvekillerimiz bilirler- herhangi bir mahkemeden, bir veraset ilamı almak 
için harcanacak süreden daha azdır. 

Şimdi sınırlar belli değil. Bakınız, şurada hangi hukuk özürlü kalemden çıktığı, hangi hukuken 
az gelişmiş zihniyetin yansımasıdır bilemiyorum; ama, genel gerekçesinde ne diyor bakınız: "Süre
de önemli olan yasanın değil, yetkinin süresidir." Şimdi Yüce Meclisin huzurlarında hukuk normla
rını sayarken, yasanın yerini belirleyip yetkinin, yasa olmadan ya da hukuk normlarından herhangi 
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birisi olmadan tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini de biz burada açıklama durumunda kalırsak, 
o zaman vah ki, ne vah. 

Bakınız, Anayasa Komisyonu dışlanmıştır; ama, bir hukukçu olarak söylüyorum, acı olan Ana
yasa Komisyonunun dışlanması değildir, Anayasa Komisyonu Başkanının, şu yetki kanunu tasarısı
nın neredeyse yarısına ilişkin bir demet önüne geldiği vakit görüşme yetkisinin kendisinde olduğu
nu kabul ettiği halde, etmesine rağmen, kalkıp da, "benim komisyon olarak yetkime tecavüz ediyor
sun" diye savunamamasıdır. 

Meclis altı aylık bir süre için dışlanmak isteniyor. Geçen yetki kanunu tasarısı görüşülürken de 
arz etmiştim, Bakanlar Kurulunun üyeleri, bu yetkinin miktarı konusunda hemfikir değiller, muta
bık değiller demiştim. Bir başbakan düşününüz ki, Meclisi devre dışı bırakmaya çalışıyor. Şimdi bu
rada "İçtüzüğü, Anayasayı çiğnerseniz, Anayasa Komisyonu Başkanı olarak yetkilerinize sahip çık-
mazsanız, şu Meclisin bir üyesi olarak sıfatınız başbakan dahi olsa, şu Meclisin gücünü arkanıza ka
tarak meşruiyet tartışmalarına yer vermemek yolunu seçmezseniz, Anayasa Mahkemesinden döner" 
dediler. Dönecektir, kesinlikle dönecektir; ama, vahim olan Anayasa Mahkemesinden dönmesi de
ğildir. 

Net söylüyorum, yanlış anlamaya meydan vermemek için altını çizerek söylüyorum, daha ön
ceki yetki kanunu iptal etmişti, Anayasa Mahkemesinden geri dönmüştü; bakınız, aynı şeye tekrar 
tevessül ediliyor, ama daha vahimi nedir diye sorarsanız söyleyeyim : Ünlü Fransız kamu hukukçu
su Andre Haurioü, bir teorisinde, "Fransa'nın devrevi anayasal krizleri" diyor. İşte geldiğimiz nok
ta budur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yalova, sözünüzü bitirmek üzere size ek süre veriyorum. 

Buyurun. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Bir defa Anayasa Mahkemesine gidersiniz, iptal edilir, hukukî meşruiyetiniz üzerinde bir tar

tışma başlarsa, oraya bir mikrop girerse ve buna bir kez daha tevessül ederseniz, o anayasal kriz öy
le büyür ki, o anayasal kriz, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir miktarda artarak büyür büyür bü
yür ve gelir siyasal rejim krizi haline döner ve o zaman bırakın kendinize saygıyı unutmanızı, bıra
kın hükümet programındaki çelişkiyi; ne demişlerdi, İnsan Haklan Bakanlığı; ama, ne oldu şimdi; 
müsteşarlık şu yetki kanununun içine sıkıştırılıyor. Kendi kendinizle çelişmeyi de bırakın ama, ve
kaletini üstlendiğiniz millete hesap verememe meselesini de bir yana bırakın ama, geleceği, parla
menter rejimin geleceğini ipotek altına almaya hiç kimsenin hakkı olmadığını her halde hatırlamak 
zorundasınız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yalova. 

İkinci kişisel söz istemi, Sayın Esat Bütün'ün. Buyurun. 

Süreniz beş dakikadır. ' 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Yetki Yasa Ta

sarısıyla -bütün arkadaşlarımın söylediği gibi- Anayasa çiğnenirken, bir taraftan da Meclis by-pass 
edilmektedir. Bu, sadece Anayasaya veya Meclisin durumuna aykırı değil, bana göre insan hakları
na da aykırıdır, çünkü 49 kanun hakkında bizim oy vermemiz, görüş belirtmemiz isteniyor. Bu ta
sarı dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor, bugün buraya ge
liyor ve bugün buna oy vereceğiz. Bir çok kanun ve madde sayılmış; ama -hukukçu ya da kim olur-
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sa olsun- bunların ne olduğunu, hangi kanunların değiştiğini bilebilmemiz mümkün değil. Bu şart
lar altında bu sadece Anayasaya değil, insanın vicdanına, yani insan haklarına aykırı bir olaydır. Ne 
diyeceğiz; kabul ya da ret diyeceğiz. Neye ret dediğimizi, neye kabul diyeceğimizi bilmemiz müm
kün değil; çünkü, bir tarafta maddeler sayılıyor, bir taraftan hangi kanunlann değişeceği sayılıyor ve 
buna oy vereceksiniz deniyor. Bu, gerçekten ve her bakımdan ucube şeklinde bir yetki tasarısıdır ve 
bu şekilde düşünülmesi -bana göre- Meclisin saygınlığına gölge düşürür, milletvekillerinin iradesi
ne de gölge düşürür. 

Şu şartlar altında hangi milletvekilimiz bunların ne olduğunu bilebiliyor? Eğer biz, milletve
kiline gerekli saygıyı göstermezsek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesine saygı göstermezsek, 
halktan saygı beklememiz, güven beklememiz mümkün değildir. Meclisin şu duvarına "Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir" diye yazıyorsak ve bunun milletvekilleri tarafından kullanılacağı Anaya
sada belirlenmişse, o zaman bütün bunları kaldıralım, hâkimiyet kayıtsız şartsız hükümetindir diye
lim, bir cümlede bunu bitirelim ve bu kadar konuşmaya da gerek kalmaz, daha iyi olur gider. 

Başka bir şey yok burada, hepsi öyle diyor; bütün bakanlıklarla ilgili olarak yetkiyi kullanacak
sın. 

İşin diğer bir yanı şu : İnsan Hakları Bakanlığı ile ilgili tasarı Meclisin iradesi tarafından red
dedilmiştir, görüşülmemiştir, Meclis bunu kabul etmemiştir. Gündeme alınmıştır, görüşülmeye 
başlanmıştır; ama, Meclis buna karşı tavır koymuştur; görüşmeyerek ve benimsemeyerek tavır koy
muştur. Şimdi, Meclise rağmen, İnsan Hakları Müsteşarlığı şeklinde çıkarılmaya çalışılıyor. Bu, ne 
demektir; bu, Meclisi yok saymaktır. Gündemimizde bununla ilgili birçok tasarı ve teklif var. Biz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gölge düşürürsek, gölge düşürecek birtakım şeyler yaparsak, o za
man halktan Meclise saygı beklememiz mümkün değildir. 

Biz, elbette icranın gerekli şekilde hizmetleri yapabilmesi için kolaylıkların gösterilmesinden 
yanayız; ama bu, kanunlar çerçevesinde olmalıdır. Lojmanların satılmasıyla ilgili kanun tasarısını 
getirdiniz, iki saatte geçti gitti; bütün bu tasarılar da geçer; ama, hukuka uygun olarak, Anayasaya 
uygun olarak, kamu vicdanına uygun olarak geçer. Hiç kimsenin, milletvekillerinin vicdanlarını bu 
şekilde zorlamaya hakkı yoktur. 

O nedenle, benim bu tasarı üzerinde -arkadaşlarımın da söyledikleri gibi- konuşma yapabil
mem bile imkânsız. O nedenle, deminki cümlemi tekrar ediyorum. "Hâkimiyet kayıtsız şartsız mil
letindir" yerine, "Hükümetindir" diyelim, bu bir cümleyle bütün işleri bitirelim. 

Saygılar sunuyorum. (BBP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili verilmiş önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yetki kanun tasarısının 2 nci maddesinin (III) numaralı bendine aşağıdaki 
ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Turhan Tayan Nevzat Ercan 

Samsun Bursa Sakarya 

Turgut Tekin Muzaffer İlhan 
Adana Muğla 

"8 Haziran 1984 Tarih ve 231 sayılı Basın -Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 2, 6,7, 8,9, 10, 13, 14, 15, 16 
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ve 23 üncü maddelerinde ve 24.1.1989 tarihli ve 355 sayılı Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 1-39 uncu maddeleriyle, Geçici 1-9 uncu maddele
rinde" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (1/691) Esas ve 49 Karar No. lu "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri
nin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlan
malarına, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 
2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarıl
ması Amacı ile Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı"na, tasarının kapsamla ilgili 2 nci madde
sinin (V) inci bendinin başlangıcına, aşağıdaki cümlenin ilavesini takdirlerinize arz ederim. 

Nevzat Ercan Turgut Tekin Haydar Bayi az 

Sakarya Adana Bingöl 

Alâettin Kurt Hacı Filiz 

Kocaeli Kırıkkale 
V. - 4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Emniyet Teşkilatı 

Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Kanunî düzenlemelerin yapılmasına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesine aşağıdaki VI ncı bendin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Nihat Matkap Kadir Bozkurt 

DYP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili Sinop 

A. Şeref Erdem Ahmet Sayın 

Burdur Burdur 
VI. - Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, köylerin kalkındırılması ve tarımın geliş

tirilmesini sağlamak, görev alanına giren altyapı tesisleri ile tarımsal, sosyal ve ekonomik kamu 
hizmetlerinin yapılması amacıyla Köyişlcri Müsteşarlığının kurulmasında ve kuruluş, görev v e 
yetkilerinin belirlenmesinde, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı yetki kanun tasarısının 2 nci maddesinin III numaralı ben
dinin sonunda yer alan; 

"5 Ocak 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa gereğinde yeni hükümle
rin eklenmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması dahil, 3,5,6,8,9,12,14,43,46,48,52, 
55,71,79,81,87, 14 Haziran 1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun geçici 2 
nci maddesinin yürürlükten kaldırılarak, 24,36,44 ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
na, gerektiğinde yeni hükümler eklenmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması dahil, 2, 3, 
4, 8, 9, 10, 12,19, 22, 23, 27, 31, 32,42,44 üncü maddelerinde" ibaresinin madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan Ayvaz Gökdemir Mehmet Özkan 

Sakarya Gaziantep İzmir 

Turhan Tayan Ertekin Durutürk Nabi Sabuncu 

Bursa İsparta Denizli 
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Nurettin Tokdemir Haydar Baylaz Etem Kelekçi 

Hatay Bingöl Afyon 

Turgut Tekin 

Adana 

BAŞKAN - Aynı mahiyette iki tane önerge daha var, onları da okutuyorum efendim. Üçünü 
birleştirerek işleme koyacağım. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, isimleri okunsun. 

BAŞKAN - O zaman, yalnız isimleri okutuyorum. 

E. Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Mehmet Sağdıç Mehmet Keçeciler 

Ankara Konya 

Ali Er 

İÇCİ 

Seyit Eyyüpoğlu Hasan Korkmazcan 

Şanlıurfa Denizli 

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki diğer önergeyi verenlerin isimlerini okutuyorum : 

Abdüllatif Şener Abdullah Gül Ahmet Feyzi İnceöz 

Sivas Kayseri Tokat 

Ahmet Ankan İsmail Coşar 

Sivas Çankırı 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Önergeye katılıyorum Sayın Başkan. 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Önergeye ben de katılıyorum. 
BAŞKAN - Önergeye arkadaşlarımız da katılıyor. Aslında, önergeye katılmak bir usul değil; 

ama, istiyorsanız isimlerinizi yazdırabiliriz. Zaten, 1 inci maddede bu önergeler kabul edildi, buna 
bağlı olarak bu önergeler yeniden kabul edilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarısının 2 inci maddesinin (I) inci bendi
ne "2510 sayılı îskân Kanununun ek 22 nci maddesinde" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 
Ahmet Ankan 

Sivas 

İsmail Coşar 

Çankırı 

Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Ahmet Feyzi İnceöz 

Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının 
Yeniden Düzenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlandınlmalanna 8.6.1949 
Tarihli ve 5434 Sayılı, 19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli 2634 Sayılı Kanunlar
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkartılması Amacıyla Yetki 
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Verilmesine Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin Anayasanın 7, 8, 87, 91 ve 153 üncü mad
delerine aykırı olduğundan tasarı metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mehmet Nedim Budak 

Ankara 

Seyit Eyyüpoğlu 

Şanlıurfa 

Mehmet Keçeciler 

Konya 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Emin Kul 
İstanbul 

Metin Emiroğlu 

Malatya 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

Faruk Saydam 

Manisa 

BAŞKAN - Aynı mahiyette ikinci bir önerge var; sadece isimleri okutuyorum : 

Uluç Gürkan İbrahim Özdiş Veli Aksoy 

Ankara Adana İzmir 
FaikAltun Haydar Oymak Adnan Keskin 

Antalya Amasya Denizli 
Mehmet Sevigen 

İstanbul 

BAŞKAN - Şimdi, okunan önergeleri aykırılık durumlarına göre işleme koyuyorum. Anaya
saya aykırılık önergesi öncelikli olduğundan, Hasan Korkmazcan ve Uluç Gürkan ve arkadaşları
nın birleştirilmiş önergelerini işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının 
Yeniden Düzenlenmesine Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlannm Teşkilatlandırılmalarına, 8.6.1949 
Tarihli 5434 Sayılı, 19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlar
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkartılması Amacıyla Yetki 
Verilmesine Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin Anayasanın 7, 8, 87, 91 ve 153 üncü mad
delerine aykırı olduğundan tasan metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılanmızla. 

Hasan Korkmazcan 

Denizli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET DÖNEN (Hatay) - Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Zaten Anayasaya aykınlık önergesi, aslında Komisyonun böyle bîr ifade kullan
ması da hata; çünkü, Anayasaya aykın bulsaydı, Anayasa Komisyonuna gönderirdi. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Komisyonun tereddütü var. 

BAŞKAN- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştır. 
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H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergesini savunmak üzere Sayın Uluç Gürkan; buyurun. 

Sayın Gürkan, süreniz 5 dakikadır. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, Anayasa
nın 7 nci maddesini anımsarsak, yasama yetkisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu ve 
devredilemeyeceği çok amir bir hüküm. Buna karşılık, Bakanlar Kuruluna Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kanun hükmünde kararname çıkartmasıyla ilgili yetki konusundaki işlemini kavrayan 
Anayasa maddeleri, 87 ve 91, yetki devrinden söz etmiyor, yetki vermekten söz ediyor. 

Bu konuda Anayasa Mahkemesinin bazı kararlan var. Anayasanın 7 nci maddesindeki yetki 
devriyle 87 nci ve 91 inci maddelerindeki yetki verme konularında, Anayasa Mahkemesi, daha ön
ce, bu yasanın tıpkı aynısı değil; ama, dar anlamdaki benzerini iptal ederken bakın ne demiş : "Bu 
maddelerin birlikte incelenmesinden, -yani Anayasanın 7 nci, 87 inci ve 91 inci maddelerinin bir
likte incelenmesinden- yasama yetkisinin genel ve aslî bir yetki olup, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine ait bulunduğu, devredilemeyeceği, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin de ken
disine özgü ve ayrık bir yetki olduğu anlaşılmaktadır. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetki
si verilirken, yasama yetkisinin devri anlamına gelecek ya da bu izlenimi verecek -tekrarlıyorum, 
devir anlamına gelecek ya da bu izlenimi verecek- biçimde güncelleştirilip sık sık bu yola başvu-
rulmamalıdır." Yani, şu an yapmakta olduğumuz işi "Yapmayın" diyor Anayasa Mahkemesi; 
"Yapmayın" derken de, bunun ne anlama geldiğini kavramak için, Anayasanın 153 üncü maddesi
ne bir göz atmamızda fayda var. "Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir" diyor ve son fıkrasın
da da "Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı or
ganlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar" diyor. 

Yani, bir önceki iptal kararı, değerli arkadaşlarım, bizi bağlıyor, eğer o Anayasaya ettiğimiz 
yemine sadıksak. Bu bağı, şimdi birilerinin keyfini yapacağız diye kırarsak, bağlı olduğumuzu bir 
daha hatırlatırlar. Lütfen, daha önce Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği yetki yasasına şöyle bir ba
kın, bir de buna bakın; birbirinin aynı, benzeri, aynı sözcükler var ve Anayasa Mahkemesi bu ko
nuda da çok açık bir içtihat oluşturmuş. "Yetki yasalarının tümü yönünden Anayasanın 153 üncü 
maddesindeki Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ilkesine aykırılığından öteye, benzer
liği de bu kapsamdadır. Tıpkılığa varan hükümler filan gerekmez, sözcüğü sözcüğüne tıpkı olma
sı gerekmez. Sözcüğü sözcüğüne tıpkılık ararsanız, böyle bir anlayış 153 üncü maddenin son fık
rasındaki kuralı anlamsız ve uygulamasız kılar" diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, cümlenizi tamamlayın Sayın Gürkan. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Konu ve kapsam bakımından sözcüklerde farklılıklar olsa 

bile, ikinci yasanın -yani, şu an görüşmekte olduğumuz yasanın diye yorumlayın- aynı amaç doğ
rultusunda Anayasa Mahkemesi kararına karşın ve onu etkisiz kılıcı biçimde çıkarıldığının saptan
ması, aranan koşulun, yani 153 üncü maddeye aykırılığın gerçekleşmiş sayılması için yeterli diye 
bir içtihat oluşmuş. Bunları bile bile, bunları göre göre -yani, sayın milletvekilleri, sizlere çağrı ya
pıyorum- lütfen kendi kendimizi aldatmayalım, bu Meclisi yıpratmayalım; çünkü, bunları yapa ya
pa, tarihe, Anayasa Mahkemesinde yasaları en çok iptal edilen Meclis olarak geçmek bize onur ka
zandırmaz. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı Yetki Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin III numaralı ben

dinin sonunda yer alan "5 Ocak 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa gerekti
ğinde yeni hükümlerin eklenmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması dahil, 3, 5, 6, 8, 9, 
12, 14,43, 46,48, 52, 55, 71, 79, 81,87, 14 Haziran 1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Te
mel Kanununun geçici 2 nci maddesinin yürürlükten kaldırılarak 24,36,44 ve 625 sayılı Özel Eği
tim Kurumları Kanununa gerektiğinde yeni hükümler eklenmesi, bazı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılması dahil, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 23, 27, 31, 32,42,44 üncü maddelerinde" ibaresi
nin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

ve arkadaşları 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
ve arkadaşları . 

Abdüllatif Şener 
; Sivas 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
. BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Önceki gerekçelerle katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, zaten 1 inci maddede bunu çıkarmıştık, şimdi kapsam mad
desinde de onun doğal sonucu olarak çıkması lazım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir- . - ' ' " . 

Diğer önergeyi okutuyorum: ' . . > 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yetki Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin III numaralı bendine aşağıdaki 
ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

ve arkadaşları 

"8 Haziran 1984 tarih ve 231 sayılı Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2,6,7,8,9,10,13,14,15,16 ve 23 
üncü maddelerinde ve 24.1.1989 tarihli ve 355 sayılı Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1-39 uncu maddeleri ile geçici 1-9 uncu maddelerinde," 
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BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) - Çoğun
luğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Önceki maddeye girmişti, o sebeple ka
tılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Aynı konular 1 inci maddeye girmişti, 2 nci maddede de yer alması zorunlu bu
lunmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2 nci maddenin V inci bendinin başlangıcına aşağıdaki cümlenin ilavesini takdirlerinize arz 
ederim. 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

ve arkadaşları 
V. - 4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile emniyet teşkilatı per

sonelinin özlük haklarına ilişkin kanunî düzenlemelerin yapılmasına, 
BAŞKAN - Komisyon?., 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) - Çoğun
luğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Hükümet?.. 
DEVLET BAKAHl BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Aynı gerekçeyle katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Malumunuz, bu konular 1 inci maddeye girmişti, ona göre bir düzenleme yapı
yoruz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2 nci maddeye aşağıdaki VI nci bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
İhsan Saraçlar 

Samsun 
ve arkadaşları 

VI. - Kalkınma plan ve programlan doğrultusunda, köylerin kalkındırılması ve tarımın geliş
tirilmesini sağlamak, görev alamna giren altyapı tesisleri ile tarımsal, sosyal ve ekonomik kamu 
hizmetlerinin yapılması amacıyla Köyişleri Müsteşarlığının kurulmasında ve kuruluş, görev ve yet
kilerinin belirlenmesinde, 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) - Katıla

mıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Önceki gerekçeyle katılıyoruz Sayın 
Başkanım. ' 

BAŞKAN - Malumunuz, yine 1 inci maddede yer almıştı. 

. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. . 

Sayın milletvekilleri, Sayın Ahmet Remzi Hatip arkadaşımızın bir önergesi var. Önergesinde, 
658 sıra sayılı Yetki Kanunu tasarısının 2 nci maddesinin I inci bendine "2510 sayılı İskân Kanu
nunun Ek 22 nci maddesi" ibaresinin eklenmesi diyor. 

Sayın Hatip, 1 inci madde üzerinde konuşan arkadaşlarımız, "Bu Yetki Kanunu Tasarısında 
45 kanunda değişiklik yapılması öngörülmüştür." demişlerdir. Bu 45 kanun arasında 2510 sayılı 
Yasa yok. Beş önergeyi aştığı için, zaten, önergenizi, İçtüzüğe göre işleme koymam da mümkün 
değil. Önergenizi sadece zabıtlara geçsin diye okuttum. Kapsam maddesi içinde yer almayan bir 
kanunun amaç maddesi içinde mütalaa edilmesi, takdir buyurursunuz ki, mümkün değildir. Bu iti
barla, önergenizi işleme koyamadığım için üzgünüm. 

Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Maddenin oylamasının açık oyla yapılmasına dair bir önerge var; okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 2 nci maddenin açık oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 
Mahmut Orhon Halil İbrahim Özsoy Refik Arslan 

Yozgat Afyon Kastamonu 
Emin Kul Salih Ergün Mehmet Sağdıç 
İstanbul İstanbul Ankara 

Hasan Korkmazcan Mehmet Rauf Ertekin Mehmet Keçeciler 
Denizli Kütahya Konya 

Ahmet Kabil Ali Kemal Başaran Mustafa Balcılar 
Rize Trabzon Eskişehir 

İsmail Sancak Mukadder Başeğmez Kâzım Ataoğlu 
İstanbul İstanbul Bingöl 

İsmail Coşar 
Çankırı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, imza sahiplerinin burada olup olmadıklarını arayacağım. 
Sayın Orhon?.. Burada. 
Sayın Özsoy?.. Burada. 
Sayın Arslan?.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Tekabbül ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN- SayınHatinoğlu tekabbül etti. 
Sayın Kul?.. Burada. 
Sayın Ergün?.. Burada. . 
Sayın Sağdıç?.. Burada. 
Sayın Korkmazcan?.. Burada. 
Sayın Ertekin?.. Burada. 
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Sayın Keçeciler?.. Burada. 
Sayın Kabil?.. Burada. 
Sayın Başaran?.. Yok. 

FARUK SAYDAM (Manisa) - Tekabbül ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Saydam Bey tekabbül etti. 
Sayın Balcılar?.. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Tekabbül ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Sağdıç tekabbül etti. 
Sayın Sancak?.. Burada. 
Sayın Başeğmez?.. Burada. 
Sayın Ataoğlu?.. Burada. 
Sayın Coşar?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, 15 milletvekili arkadaşımız, maddenin oylamasının açık oylama ile ya

pılmasını istedikleri için, İçtüzüğe göre bunun gereğini yerine getirmek zorundayız. 
2 nci maddenin oylamasının, kabul edilen önergeler doğrultusunda, oy kutularının sıralar ara

sında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Açık oylamanın, oy kutularının sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılması kabul edil-, 

- mistir, 
Öbür oylama usullerini oylamaya gerek kalmamıştır. 
Yanında basılı oy pusulası olmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını, soyadını, se

çim çevresini, oyunun rengini yazıp imzalayarak oylarını kullanabilirler. 
Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. s 

Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN - 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İlkeler 
MADDE 3. - Bakanlar Kurulu; bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen hususlardan; 

I ve IV numaralı bentlerde belirtilen kanun veya kanun hükmünde kararnamelerin iptal edilme
leri ile meydana gelen hukukî boşluğun, kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlal edici görül
mesi sebebiyle Anayasa Mahkemesince verilen altı aylık sürenin sona ermesinden önce doldurulma
sında; ayrıca II ve III numaralı bentlerde belirtilen kanun ya da kanun hükmünde kararnamelerde, 
ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının gerektirdiği önlemlerin alınmasına, altyapı tesisleri
nin süratle tamamlanmasına, kültürel kalkınmaya ve turizm gelirlerimizin artırılmasına yönelik ge
rekli düzenlemelerin yapılmasında ve V numaralı bendinde belirtilen Kamu Güvenliği Müsteşarlı
ğının, ülkemizin halihazırda içinde bulunduğu ortamda geniş dış destekli iç tehdide yönelik müca
delede eksikliği hissedilen eylem birliğinin sağlanması amacıyla kurulmasında ve İnsan Haklan 
Teşkilatının, gerek uluslararası kuruluşlarca ve gerekse Türk toplumunca ülkemizin taraf olduğu in
san hakları mevzuatındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kurulmasında,. 
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İvedilik ve zorunluluk bulunması sebebi ile bu hususların kanun hükmünde kararnamelerle 
düzenlenebilmesi için bu Kanunla verilen yetkiyi kullanırken, ' 

a) Kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik ve sos
yal durumunu dikkate alarak memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli, dul ve yetimlerinin 
haklarında hizmetin özelliği ve gereklerine uygun düzenlemeler yapmayı, 

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar eliyle genel idare esaslarına göre yü
rütülmesi gereken kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasını; bir hizmetin 
tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın önlenmesini, 

c) Teşkilatların, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kay
dıyla, hiyerarşik bağlılık ve unvan standardizasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmesini, zorunlu 
olmadıkça yeni birim kurulrhamasını, 

d) Teşkilatlanma sebebiyle ortaya çıkan kadro ihtiyacının mevcut kadrolarda değişiklik veya 
aktarma yapılmak suretiyle karşılanmasını, kadro ihdasında azamî tasarrufa riayet edilmesini, 

e) Kaynakların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun ve rasyonel kullanılmasını ve ekono
mik istikrarın sağlanmasını, 

Göz önünde bulundurur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına söz isteyen?.. Refah Partisi Grubu adına, Sayın 
Abdullah Gül; buyurun efendim. 

Sayın Gül, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 3 ün
cü madde, aslında, genelinde de ifade ettiğimiz gibi, kamu güvenliği müsteşarlığı, insan hakları teş
kilatı gibi ve diğer uzun vadeli olacak bazı kurumların yapılaşmasıyla ilgilidir. Burada, acil, ivedi, 
bir anda yapılması gerekmeyen, yani zorunlu bir durum ihtiva etmeyen hususlar sözkonusudur. 
Böyle konularda kanun hükmünde kararname çıkarmak, Anayasa Mahkemesinin daha önceki iptal 
gerekçeleriyle ters düşmektedir. 

Açık bir gerçektir ki, sözkonusu tasarı için Anayasa Mahkemesine gidildiği takdirde, yine adı-
geçen kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler, Anayasanın 91 inci maddesine ve diğer ilgili 
hükümlerine ters düştüğü için, büyük ihtimalle bozulacaktır. Halbuki, bu tip tasanlar burada açık
ça konuşularak, normal prosedürü takip edilerek kanun şeklinde çıkarılıp devreye sokulması her 
bakımdan fayda getirecektir. Şimdi, bu tasarı buradan bu usulle çıktığı takdirde, yine Anayasa 
Mahkemesi bozacak, belli bir süre verecek, büyük ihtimalle o süre içerisinde bu kanunlar Meclis
ten geçirilemeyecek, tekrar yeni bir yetki yasası getirilecek ve yetki yasalarıyla, kanun hükmünde 
kararnamelerle Parlamentonun hakları bir nevi Bakanlar Kuruluna devredilecektir. Bu ise, demin 
de bahsettiğimiz gibi, parlamenter nizamın yozlaşmasına ve aşınmasına sebep olacaktır. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi, daha önce de olduğu gibi, Anayasanın 153 üncü maddesine da
yanarak eğer belli konulardaki bazı kanunları iptal ettiyse, o noktalarda ısrar etmek, Anayasaya ay
rıca aykırıdır. Bu sebeplerden, Anayasa Mahkemesi yine büyük ihtimalle bunu da geri çevirecek
tir. Dolayısıyla, Anayasaya aykırılığı hemen hemen açık olan bir uygulamada ısrar etmek, hiç kim
seye fayda getirmeyeceği gibi, Hükümetin de prestijini daha çok aşındıracağı kanaatindeyiz. Bu 
bakımlardan bu maddeye de karşıyız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gül. 
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Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 

Şahsı adına, Sayın Hasan Basri Eler; buyurun efendim. 

Sayın Eler, konuşma süreniz 5 dakikadır. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan ta
sarının 3 üncü maddesi üzerinde görüşlerimi arz etmek istiyorum 

Bu tasarı, Hükümeti oluşturan partilerin bazı konularda uyum içerisinde çalışamadığını gös
termektedir. Onun için, bütün yetkileri bakanlarda toplamak ihtiyacı hissediliyor ki, bu kadar ge
niş yetkiler Bakanlar Kuruluna veriliyor. Egemenlik kayıtsız şartsız iktidarın ve bakanların değil
dir, yani yürütmenin değildir. Bakın arkamızda "milletindir" diye yazıyor. O nedenle, büyük bir 
yanlışlık yapıldığı görüşündeyim. 

Değerli arkadaşlarım, burada, yasayla ilgili görüşler açıklanırken, bununla ilgili olarak birta
kım tasarruf tedbirlerine değinilmekte, ivediliği olan ve karar alınması gereken konular üzerinde 
durulmakta ve bundan bahisle, bu kanun tasarısının çıkarılmak istendiğinden bahsedilmektedir. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığıyla Devlet Su İşlerinin teşkilatlanması,, örgütlenmesi ve yapılanma
sında, çok ivedi gerekçeler nedeniyle yetki istiyorsunuz; gene, Devlet Tiyatroları, Opera ve Balesi 
ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeniden teşkilatlanması gerektiğini söylüyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, ikibuçuk - üç yıla yakın bir zamandan beri Hükümette bulunuyorsunuz; 
böyle, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gibi önemli bir Bakanlığın yaptırım isteyen yetkilerinde ni
çin geç kaldınız, devleti neden bu kadar zarara uğrattınız? Haklı olarak şimdi size bunu sorarlar. 
Gene, "bugüne kadar niye ihmal ettiniz?" diye sorduklarında da cevap vermekte güçlük çekersiniz. 

Bugün için bütün üretici bir beklenti içindedir, hayvancılık tamamen bitmiştir, çiftçinin ve 
köylünün durumu içler acısıdır. Niçin bir "Hayvancılık ve Su Ürünleri Bakanlığı" kurmuyorsunuz, 
bununla ilgili yetkileri vermiyorsunuz?.. Amerika'da inek başına 1400 dolar destekleme yapılmak
tadır. Bu, birçok ülkede, şahıs başına düşen millî hâsıladan bile fazladır, dikkatinizi çekerim. O ne
denle, gelin, burada "Hayvancılık ve Su Ürünleri Bakanlığı" kurun; bütün esnaf içler acısı durum
dadır, bir "Esnaf Bakanlığı" kurun; ama bunlara yanaşmıyorsunuz, gidiyorsunuz, sudan bahaneler
le, birtakım yetkileri elde toplamaya çalışıyorsunuz. Bakınız, Çevre Bakanlığının yetkileri yok, 
yaptırım gücü yok -Sayın Çevre Bakanımız burada mı bilemiyorum- hani bunun yaptırımla ilgili 
yetkileri?.. Bu da yok. Şimdi, kalkıyorsunuz birtakım yetkileri bakanların elinde toplamaya çalışı
yorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Hükümetin bir ağlama duvarı 
olmadığı fikrine katılıyorum; ama, bu Hükümet, biz milletvekillerine, maalesef, bizi en son dinle
yecek yer olarak, köşkü ve Çankaya'yı gösterdi; artık, Çankaya ve Cumhurbaşkanlığı ağlama du
varı haline getirildiği için, ben, bugün, Cumhurbaşkanıyla görüşmek üzere Köşke çıktım. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Ağladın mı? 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Ağlamadım. Bu milleti niçin ağlattıklarını, ağlatanların 

kim olduğunu Sayın Cumhurbaşkanlığının yetkili organlarına, hukukî gerekçeleriyle izah ettim. 
Bakın göreceksiniz, o kanun veto edilecektir. Bu lojman ve sosyal tesislerin satışıyla ilgili olarak 
belirttiğim yanlışlıkların aymsı veto gerekçesi olarak yazılarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan size 
gelecektir. Ben, Sayın Cumhurbaşkanıyla konuşup, bu konuda pazarlık etmedim; ama hukuk dev-
letiysek, eğer hukuk devleti kuralları içinde hareket ediyorsak, bu konuda, inanıyorum ki hepimiz
den daha duyarlı olan Sayın Cumhurbaşkanı, bu gerekçelerle, o kanunu veto edecek ve geri gön
derecektir. 

- 3 1 9 -



T.B.M.M. B:104 17 .5 .1994 0 : 3 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüden, size, üst kurulun seçilmesi olayında da açıkça söylemiş
tim -bakıyorum, sosyaldemokrat arkadaşlarım sıraları boşaltmışlar; ama 2 milletvekili arkadaşımı 
bile bu kurula sokamadılar-şimdi aynı konuda bana hak yerdiniz. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) - Sen yetersin yerimize! 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Ondan sonra, gene geldiniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz arkadaşım. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Şunu söylüyorum : Saraçoğlu Lojmanları SİT alanı içerisindedir. Anayasamızın 63 üncü mad

desi, "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla 
destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır." derken, siz o Saraçoğlu Lojmanlarının yerini SİT alanı 
olmaktan çıkarıyorsunuz, çok katlı imara açıyorsunuz. Bunların emlak vurguncularının eline geçe
ceğinden korkuyor, çok katlı apartman yaparak da, aynı zamanda çevre kirliliğine sebep olacak ve 
bütün Ankara, Hükümet olarak sizi ve o çok katlı apartmanları yaptıranları utanç abidesi olarak 
gösterecektir. Bu konularla ilgili gereken müracaatları... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümlenizi söyler misiniz lütfen... 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Türkiye Büyük Millet Meclisinde hiç kimse bu şekilde hî  

tap edemez. 
, BAŞKAN- Sayın Eler, siz konuşmanızı bitirdiniz, lütfen cevap vermeyin. Siz kendisiyle ye

rinde konuşursunuz. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Haydi cevap ver. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Anlayamamış efendim. 
BAŞKAN — Siz lütfen kürsüden iner misiniz, Sayın Saraçlar'la yerinde konuşursunuz. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Anayasa Komisyonu Başkanının imzası olmayan bir ta

sarı yasal aşamaz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Grup adına Yüksel Yalova konuşacak. 
BAŞKAN - Hayır, gruplar adına konuşmalar bitti. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sırası var mı... 
BAŞKAN - Kişisel söz verdik efendim, olur mu şimdi... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, gruplar adına söz sırası geçer mi?.. 
BAŞKAN - Efendim, geçmez olur mu. Gruplar adına söz isteyen yok dedik, şahıslar adına 

söz verdik. Bunun eskiden uygulaması da var. Lütfen... 
Sayın Yüksel Yalova, buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Efendim, sıralama hususu sizin yetkinizde değil. 

BAŞKAN - Bunun yüz tane uygulaması var Sayın Korkrhazcan. Yani, biz bekleyelim, grup
ların keyfi gelsin, ondan sonra gelsin burada konuşsun, olur mu canım... Burası ciddî bir müessese. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Şahsa verirseniz grubun önceliği kaybolur o kadar, 
söz hakkı kaybolmaz Sayın Başkan.Sadece önceliği kaybolur, o da önceliği bıraktı zaten. 
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BAŞKAN - Hayır efendim, olur mu... 

Buyurun Sayın Yalova, süreniz beş dakikadır. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 658 
sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesiyle ilgili olarak kişisel görüşlerimi arz etmek 
üzere yüksek huzurlarınızdayım. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önceki konuşmamda "soyutlama" demiştim, "soyut" ile "somut" arasındaki farktan söz 
etmiştim. Şöyle arz edeyim : Diyelim, sokakta yürürken birisinin dövülmekte olduğuna şahit ol
sak, görsek somuttur. Durumun vahametini çok kolayca anlayabiliriz. Diyelim, birinin silahla vu
rulduğuna tanık olsak, vahametin boyutlarını daha kolay anlarız; çünkü somuttur. Öğrenmenin bir 
yolu gözle görme, bir başka yolu bilgiyle. Soyut olanı bilebilmemiz için, yani bir hukuk cinayeti
ne, biraz önceden bu yana tanık olduğumuz şu hukuk cinayetine tanık olan bir milletvekili sıfatıy
la durumun vahametine bakmak için sadece bilgiye ihtiyacımız var, hukuk tekniği bilgisine ihtiya
cımız var. Asker mektubu gibi olduğunu söylediğim dile getirdiğim, vasıflandırdığım bundan ev
velki yetki kanunu tasarısı gibi, bu tasarının da hukuk tekniği açısından ne denli zaaflarla dolu ol
duğunu dile getirmek, öyle anlıyorum ki, öyle görüyorum ki, âdeta anlamsız hale gelmiş. Sayın 
milletvekilleri, "hukuk cinayeti" tabirini kullandım. Ne kadar ağır bir tanımlama. Hele bir anaya
sa hukukçusu için ne kadar acı, ne kadar utanç verici bir tanımlama. 

Bakınız, bundan önceki Koalisyon Hükümeti Programında, "20 Ekim 1991 seçimlerinden 
sonra Koalisyon Protokolü, Paris Şartı ve onu önceleyen bütün evrensel ya da uluslararası insan 
hakları belge ve antlaşmalara gönderme yaparak yeni kurulacak hükümetin Türkiye'de ileri bir in
san hakları anlayış ve uygulaması için gerekli önlemleri alacağını Türkiye'ye ve dünyaya ilan et
miştir. Kurulan Koalisyon Hükümeti, devlet bakanlıklarından birini, İnsan Haklarından Sorumlu 
Devlet Bakanlığı olarak isimlendirmiştir" deniyor. "Neden kurulmadı, neden Hükümet Programı
na, Koalisyon Protokolüne riayet edilmedi?" demiyorum, dersem politik bir değerlendirme yapmış 
olurum; ama, bakınız, bu hukuk cinayetinin içerisinde nasıl bir hukuk hırsızlığı var -altını çizerek 
söylüyorum bunu- anlaşamamışlar, geri kalmış, geriye bırakılmış... Anayasa Komisyonunun ilk 
toplantısında, bize bir metin verildi. O metnin 1 inci sayfasında, İnsan Hakları Bakanlığı Teşkilat 
Kanunu Tasarısının gerekçesi vardı. Biz orada itirazımızı yaptık. Sonra Yüce Heyete getirildi. Sı
ra sayısı 139. Ana metnin gerekçesinde, bizim şiddetle itirazımız üzerine gözden kaçırılmaya çalı
şılan husus, şu 139 sıra sayılı basılı evrakın 6 ncı sayfasına bakınız nasıl sokuşturuluvermiş. Ay
nen okuyorum : "Türkiye'de, polis, jandarma ve diğer bazı devlet güçleri tarafından işkence yapıl
dığı, kişinin yaşam hakkına ve bedensel bütünlüğüne tecavüz edildiği iddiaları vardır. Bu iddiala
rın ciddî bir şekilde yalanlanamadığı da bir gerçektir." Türkiye'deki polis ve jandarmadan bahset
miş. Şimdi doğal olarak beklerim ki, Sayın Millî Savunma Bakanımız ve Sayın İçişleri Bakanımız 
kendi birimlerine ait bir hukuk hırsızlığının nasıl büyük boyutlar taşımakta olduğunu görüp, kendi 
devlet adamlıklanyla orantılı olarak buna ilgi göstersinler. Bunu Yüce Genel Kurul kabul etmemiş
tir. Birkaç maddesini kabul ettikten sonra, o maddeler bitmiştir, tekemmül etmiştir; artık, o mad
delerin üzerinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Yalova, konuşmanızı bitirmek için size ek süre veriyorum. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

O maddeler bitmiştir, hitam bulmuştur, geride kalan maddeler ancak görüşülür. Ama, bir ba
kıyoruz; şimdi Yetki Kanunu Tasansının içerisine, şu Yüce Genel Kurulun, hangi ideolojik unsur 
hâkim olursa olsun, o kanun maddelerinin yapılmasında, sonuçta, üç ya da beş madde kabul etmiş. 
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Ne gibi; aynen "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin..." diye devam eden "Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında..." diye devam eden tasarılarda olduğu gibi. Düşünebilir misiniz, kabul edebilir misiniz, 
içinize sindirebilir misiniz; bir yasa tasarısı düşünün, üç, beş maddesi Yüce Heyetin çoğunluğu ile 
kabul edilsin ve ondan sonra aradan iki yıl ya da ne kadar süre geçerse geçsin, Yüce Heyetin elin
den alınsın, yetki kanunu tasarısının içine sokuşturulsun... 

Şimdi, ben burada "Ne oldu size hey DYP milletvekilleri?" dersem, ne olur bana kızmayın. 
Devletin tekliği, birliği, üniter devlet konusundaki hassasiyetinizi biliyorum ve saygı duyuyorum. 
Devlet kavramına -aranızdaki siyasî görüşler ne olursa olsun- verdiğiniz önemi saygıyla karşılıyo
rum; ama, açıkça söyleyeyim- vazgeçtim Anayasanın şu şu şu diye hep sayageldiğiniz maddelere 
bu yetki kanunundaki aykırılıkları tekrarlamayı -Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Millî Savunma Baka
nı- diğer yetki kanununun ihtiva ettiği maddeleri de bir yana bıraktım- iki sayın bakan "Türkiye'de 
polis, jandarma ve bazı devlet güçleri..." diye devam eden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, konuşmanızı bitirir misiniz... 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) - ...ve daha önce Yüce Genel Kurul tarafından reddedilen bir 

tanımlamayı eğer içlerine sindirebiliyorlarsa, bu yetki kanununun içerisine, hukuk hırsızlığı yapı
larak konulan şu vasıflandırmayı içlerine sindirebiliyorlarsa, hiç sözüm yok. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yalova. 

Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 658 sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinin yapılan açık 

oylamasına 207 sayın milletvekili katılmıştır. Oylamada 156 kabul, 50 ret, 1 çekinser oy kullanıl
mıştır. Böylece, 2 nci madde, kabul edilen önergeler doğrultusunda kabul edilmiştir. 

Şimdi, 3 üncü madde üzerinde önergeler vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü maddesinin birinci paragrafının sonuna aşağıda
ki ibarenin eklenmesini arz ye teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Cemal Özbilen Mehmet Özkan 

Samsun Kırklareli İzmir 
Mustafa Zeydan Alâettin Kurt 

Hakkâri Kocaeli 
"ve VI numaralı bendinde belirtilen Köyişleri Müsteşarlığının, köylerin kalkındırılması ve ta

rımın geliştirilmesini sağlamak, altyapı tesisleri ile tarımsal, sosyal ve ekonomik kamu hizmetleri
nin yapılması amacıyla kurulmasında," 

BAŞKAN - Öteki önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 658 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının 
Yeniden Düzenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 Ta
rihli ve 5434 Sayılı, 19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlar
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacı ile Yetki 

- 3 2 2 -



T.B.M.M. B:104 17 .5 .1994 0 : 3 

Verilmesine Dair Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin, Anayasanın 7,8,87,91 ve 153 üncü mad
delerine aykırı olduğundan, tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hasan Korkmazcan Mehmet Nedim Budak Emin Kul 

Denizli Ankara İstanbul 

Metin Emiroğlu Seyit Eyyüpoğlu Faruk Saydam 

Malatya Şanlıurfa Manisa 

Vehbi Dinçerler Mehmet Keçeciler 

Ankara Konya 

BAŞKAN — Aynı mahiyette diğer bir önerge var; onun da sadece imza sahiplerini okutuyo
rum : 

Uluç Gürkan Veli Aksoy Adnan Keskin 

Ankara İzmir Denizli 

Faik Altun Haydar Oymak Mehmet Sevigen 

Antalya Amasya İstanbul 

BAŞKAN - Efendim, iki önerge var; aykırılık sırasına göre son önergeyi işleme koyuyorum. 
Son önerge, maddenin, Anayasaya aykırı olması nedeniyle, komisyona gönderilmesi yönünde. 

Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 

Buyurun Sayın Korkmazcan. 

Süreniz 5 dakika. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının "ilke

ler" maddesi üzerinde bir değişiklik önergesi verdik. Değişiklik önergemiz, tasarının tümüyle ilgi
li itirazlarımız gibi, ilkeler maddesinin de Anayasaya aykırılığını belirlemek amacıyla verilmiştir. 

Bu tasarıda "ilke" kelimesiyle yan yana getirilebilecek bir husus yok. Çünkü, tasarı, iki defa, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olan, Meclisin yetki devri anlamındaki bir teşebbüse üçün
cü defa girilmesiyle ilgilidir. 

Bu tasarı, Hükümet tarafından Yüce Meclise sunulabilir. Bu Hükümetin herhangi bir ilkeye 
bağlı olmaksızın, Meclise böyle önerilerle gelmesi yadırganmayabilir; çünkü, tutarlı bir hüküme
tin, aslında, iki defa Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bir konuyu, kendisine saygı duyarak, 
üçüncü defa Meclis huzuruna getirmemesi icap eder; ama, bu Hükümetten bu incelikte bir saygı 
düşüncesi beklemiyoruz. Fakat, işin bir de Meclis yönü var. Yüce Meclis, iki defa, Anayasa Mah
kemesince iptal edilmiş bir konuda, hem de kendi yetkisini koruma hususunda, yargı organının ver
diği desteğe rağmen, üçüncü defa bu yetkisini nasıl devredebilir?! Hükümetin talebini çok görmü
yorum; ama Meclisin kendi yetkisini devretmeye kalkışması ve bunun için de gece yanlarına ka
dar mesai yapmasını anlayabilmek kolay değil. 
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Değerli arkadaşlarım, diyeceksiniz ki, bu, sadece kanun hükmünde kararname çıkarmaktan 
ibarettir, anayasal bir kurumdur; ama, Anayasanın bu konuyla ilgili maddeleri iyi incelenirse, ka
nun hükmünde kararname müessesesinin hukuk sistemimize girdiği 1971 yılı Anayasa değişikliği 
tutanakları incelenirse, hiçbir surette, birden fazla kanunla ilgili değişikliğin, kanun hükmünde ka
rarname yetkisi içerisinde yer almaması gerektiği görülecektir. 

Geçmişte, bu konularda bazı hatalı uygulamalar olmuştur; ama, o hatalı uygulamalar Anaya
sa Mahkemesince düzeltilmiştir ve yasama organının aynı yolda yeni teşebbüslere girişmemesi hu
susu bugüne kadar bir ilke haline gelmiş olmalıydı. 

Şimdi, verdiğimiz önergede üzerinde durduğumuz husus, Meclisin, hem sevk itibariyle konu
nun Anayasa Komisyonuna getirilmemesi suretiyle; hem de aylardan beri Meclis gündeminde dur
duğu halde, Meclisin açık iradesiyle kabul etmek istemediği birtakım hususların kapsama alınma
sı suretiyle devre dışı bırakılması iradesi açıkça görülmektedir. 

insan hakları bakanlığı kurulması hususu Anayasa Komisyonunda kabul edilmemiştir, Genel 
Kurulda kabul edilmemiştir. Çünkü, yürütme organının içerisinde, insan hakları bakanlığı gibi bir 
teftiş kurulu kurmanın hiçbir akılcı geçerliliği yoktur; zaten, böyle bir görevin yerine getirilebilme
si de mümkün değildir. 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Sayın Korkmazcan, Komisyon 
kabul etmeseydi Genel Kurula iner miydi bu tasarı? 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Gündemde, gündemde... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - insan hakları bakanlığı tarzında bir bakanlığın oluş
turulduğu konum, eğer yürütme organının içinde olursa, o ülkede devlet memurlarının meydanlar
da dayak yemesini önleyecek şeffaf bir kurum geliştirmek mümkün değildir. Bunlar aldatmacadır. 
Yürütme organının içine insan hakları bakanlığını koyar ve bu yolla biz insan haklarını koruyaca
ğız derseniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Siz, Komisyonda, özellikle 
"müsteşarlık" kurulması diye önermiştiniz; tutanaklarda da var... 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, lütfen son cümlenizi söyler misiniz. 

Buyurun. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Biz, "müsteşarlık" diye önermedik; biz, "insan hak
ları kurulu" diye önerdik. Komisyon tutanakları ortadadır. Biz o konuda tutarlıyız, "insan haklan 
kurulu" diye, yürütme organından, yasama organından, yargı organından bağımsız bir kuruluşun 
geliştirilmesini savunduk. Yoksa, sizin ikibuçuk yıldan beri işgal ettiğiniz koltuğa rağmen, insan 
hakları konusunda bu Hükümetin sergilediği manzaralar, bizim bu konuda ne kadar haklı olduğu
muzu göstermiştir. 

Aynı şekilde, Meclisin, birtakım teşkilat kanunuyla ilgili tutumu da ortadadır. Yani, bir yasa
ma organına, kendisi kanun çıkarmak veya çıkarmamak hususundaki iradesini ortaya koymuşken, 
"sen bu kanunları istemiyorsun; ama, bu alandaki yetkilerini bana devret" demek, nasıl bir mantık
la ortaya konulabilir.. 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, önergemiz kabul edildiği tak

dirde, şimdiye kadar kabul edilmiş olan maddelere rağmen, kanun tasarısının, yeniden Komisyona 
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ve oradan da Anayasa Komisyonuna götürülebilmesi ve düzeltilmiş şekilde çıkarılabilirle şansı bel
ki doğabilir. Bu bakımdan, önergemize olumlu oy verilmesi talebinde bulunuyoruz. Aksi halde, bu 
kanunun da, bundan önce çıkarılmış olan yetki kanunları gibi, sadece suya yazılmış bir yazı olarak 
tutanaklarda kalacağını da ifade etmekten kendimi alıkoyamıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 

Önergeyi... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

reddedilmiştir. 

Öteki önergeyi işleme koyuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin birinci paragrafından sonra aşağı
daki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar 

Samsun 

ve arkadaşları 
"ve VI numaralı bendinde belirtilen Köyişleri Müsteşarlığının, köylerin kalkındırılması ve ta

rımın geliştirilmesini sağlamak, altyapı tesisleri ile tarımsal, sosyal ve ekonomik kamu hizmetleri
nin yapılması amacıyla kurulmasında," 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) - Katı

lamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, daha önce 1 inci ve 2 nci maddeye yaptığımız ilaveler karşısında 3 ün

cü maddeye de böyle bir ilave yapma zorunluluğu nedeniyle Hükümet katılıyor; Komisyon katıl
mıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. ' . 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Süre 
MADDE 4. - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımı tarihinden iti

baren 6 ay süre için geçerlidir. Bu süre içerisinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde 
kararname çıkarabilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 

ANAP Grubu adına, Sayın Yüksel Yalova; buyurun. 

Sayın Yalova, süreniz 10 dakikadır. 
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ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; görüşülmekte olan 658 sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesine ilişkin, Anava
tan Partisi görüşlerini arz etmek üzere yüksek huzurlarınızdayım. Sözlerimin başında, hepinize üs
tün saygılarımı sunuyorum. 

Biraz önce, Devlet Bakanı Sayın Kahraman'ı dinledim. O günlerde, insan hakları müstakbel 
bakanı sıfatıyla, konuya ilişkin gerekçeleri arz etmek üzere Anayasa Komisyonuna geldikleri va
kit, biraz da okumakta, güçlük çektiği ana gerekçeyi Komisyona takdim ederken, kullanılan söz
cükler ile az önce Sayın Korkmazcan'a yaptığı itiraz arasında bir çelişkinin olduğunu gördüm. 

Sayın milletvekilleri, İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları genel gerekçesine baktığımız vakit, "a 
posteriori" ve "a priori" tabirleri kullanılmış olduğunu görüyoruz. Biz, yasa tekniği açısından son 
derece yanlışlıklar olduğunu söylediğimiz vakit pek kale alınmadık; ama, somut bir örnek olsun di
ye -soyuttan vazgeçtim artık- arz edeceğim : "a posteriorF'nin karşısına "sonradan işleyen", "a pri-
orF'nin karşılığı olarak da "ön denetim" denmiş. 

Sayın milletvekilleri, eğer "a priori", "ön denetim" anlamına geliyorsa^ "a posteriori" anlamı
nın da "son denetim" olması gerekir, ya da -tersinden söyleyeyim- "a posteriori", "sonradan işle
yen" demekse, "a priori"nin de "önceden işleyen" anlamına gelmesi gerekir. Somut; ama, basit bir 
yasa tekniği yanlışlığı. Ancak, bunu hiç kale almıyorum. Nasıl ki, siz, bizim yasa tekniğine ilişkin 
eleştirilerimizi hiç kale almıyorsunuz; nasıl ki, biz, geçen yetki kanununda "asker mektubu" tabiri 
kullandığımız halde bir Allah'ın kulu "yahu, sen neden böyle dedin, neresi böyle"demedi. Kaldı ki, 
yardımcı olmaya çalışmış, hatta bu kürsüden "emrinizdeyim" tabirini kullanmıştım; çünkü, sonuç
ta DYP Grubunun ya da DYP -SHP Koalisyonunun yasası denmiyor; 'Türkiye Büyük Millet Mec
lisi" yazıyor; biz de içindeyiz. 

Bakınız, demin neden şu insan hakları bakanlığı meselesini dile getirdim, onunla âdeta özdeş-
leştirdim? Şundan ötürü: Demin yaptığım gibi, özellikle Doğru Yol Partisi milletvekillerinin yük
sek dikkatlerine sunmak istiyorum. Bakınız, insan hakları bakanlığıyla ilgili demin dikkatlerinize 
yazılı metinden parçalar sunmuştum ya, onların kaynağını söyleyeyim size : Anayasa Komisyo
nunda, SHP'li milletvekili Sayın Mümtaz Soysal Hocamız, ombudsman sistemine benzetilebilece-
ğini söylemişti, ben de, Anavatan Partisi temsilcisi sıfatıyla "keşke ombudsmana benzetilebilsey-
di; ama, bu procuratore'ye dayatılmış, onu kaynak almış" dedim. 

Görüyorum ki, tüm milletvekillerinin İçtüzük, Anayasa, Anayasa Mahkemesi, Anayasa Ko
misyonu ve nihayet rejimin temeli saydığım şu yüce organın haysiyetine milyarda bir halel gelme
sin titizliği, hele şu saatten sonra pek fayda getirmeyecek; ama, o procuratore'nin nereden geldiği
ni de sizlere söylemeden edemem. (SHP sıralarından "Ne demek?" sesleri) 

Ne demek söyleyeyim, koalisyon ortağınızın, dün "İnsan Haklan Bakanlığı adı altında, bugün 
de birlikte paylaştığınız, imza attığınız yetki kanunu tasarısı içerisine bir cümle halinde sıkıştırdı
ğı yetkinin kaynağını teşkil eden procuratore ne demek arz edeyim : 1977 Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliği Anayasasına bakarsanız, işte, bu yetki kanunu tasarısıyla kotarılmaya çalışılan 
procuratore'yi görürsünüz. 

Son bir söz, 1977 Anayasası da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de tarihe karıştı. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yalova. 
Başka söz isteyen?.. Şahsı adına, Sayın Hasan Basri Eler; buyurun efendim. 
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HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yetki yasa tasarısını 
çıkarmak ve altı aylık bir süre tanımakla Hükümete haksızlık ediyorsunuz; çünkü, geçmişteki uy
gulamalarında, birçok yasalar aceleyle çıkarıldığı için ya Anayasa Mahkemesinden dönüyor veya
hut da veto ediliyordu. 

Hükümetin gün geçtikçe güveni kalmamaktadır; bazı açıklamaları da bunu göstermektedir. Ör
neğin, kararnamelerinizle, Bağ-Kur primleriylc ilgili olan kesintiler yüzde 3 olarak çıktığında, 3 de
fa bu konuda erteleme yaptınız. Biz bu kürsüden, "erteleme çare değildir, tamamen kaldırın" dedik; 
fakat, ertelediniz ertelediniz, 27 Mart seçimlerini yaptınız, seçimler bitti, hemen 28 Martta köylü
müzün bütün ürününü alarak prim tahsilatı yapabildiniz. Şimdi ne oluyor; halkın güveni kalmıyor. 

İkincisi, çıkardığınız bazı yasalar var ve yine bunlarla ilgili olarak bu kürsüden sizlere seslen
dik. Bakınız, geçmişte, yine yetki yasasıyla, olağanüstü hal bölgesindeki güvenlik kuvvetlerinde 
komando ve özel birlik timi olarak görev yapan görevlilere birtakım tazminatlar verdiniz. Şimdi, 
örneğin, olağanüstü hal bölgesinde, aynı ilde ve aynı bölgede görev yapan ilçe jandarma komuta
nının veya il alay komutanının rütbesi, albay dahi olsa, bir ast olarak gelip, orada geçici olarak bir 
operasyona, bir komando veya özel birlik adı altında katılanlara, alay komutanından daha fazla asa
yiş tazminatı veriyorsunuz. Bizde, bir ast, hangi makam ve rütbede olursa olsun, eğer üstünden da
ha fazla para alırsa, emir-komuta silsilesini bozar, görevdeki etkinliği azaltır. Bunu diğer birimler
de yaptınız. Edirne DSİ Bölge Müdürü, örneğin, orada çalışan bir personelinden çok az para al
maktadır, ben bunu da tespit ettim. Ben her mesleğe saygı duyarım, ama orada çalışan ve sendikal 
hakkı olan -örneğin- bir çaycı, neredeyse Bölge Müdürüne eşdeğerde bir para almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu dengeleri bozmayınız. Ben bunları bu kürsüden size açıkça söyle
dim, ama yine aldınız... Oradaki görevlinin şevkini kırar. Bu kadar para veriyorsunuz olağanüstü 
tazminatlarla ilgili olarak, o zaman bunu vermedeki amaç nedir?.. 

İkinci konu : Sayın Köse kanun teklifi vermiş; İçişleri Komisyonundan -45 gün geçtiği için-
otomatikman geçti ve şu anda Meclis gündeminde bulunuyor. Bakınız, İçişleri Bakanlığının, em
niyet yasası deyince yalnız polisler aklına geliyor. Onlara da verilmesi gerektiğine inanıyorum; 
ama, İçişleri Bakanlığını bir gövde kabul edersek, bunun iki kolu var -kolluk kuvvetleri deyince-
jandarma ve polis akla gelir. Bunun tanımı da budur. Polislere asayiş tazminatını veriyorlar -tek
lifte böyle- ve bu gündeme de girdi, ama diğer kolluk kuvvetlerine vermiyorlar... Yani, şöyle olu
yor : Bir mahalle bekçisi, aynı yerde, eksi 20 derecede görev yapan bir jandarma subayından daha 
fazla asayiş tazminatı alacak. Arkadaşlar, bu durumda ne yapacaksınız? O da geçti ve gündemde. 
Ben bu konuda teklif verdim, birleştiriri dedim. Eğer tasarruf tedbirlerine giriyorsa ve Hükümetin 
bununla ilgili bir uygulaması varsa, hiçbirine verilmesin. Eğer verecekseniz hepsine verin. Bu ne
denle, biz bunları söylerken, bu yapıcı konuşmalarımız dinlenmediği gibi, oradan arkadaşlarımız 
söz atarak bizim tekliflerimize mani olmak istiyorlar. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - "O sözler sizin ağzınıza yakışmıyor" dedim. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Dinleyin, hatalarınızı söylüyorum... Cumhurbaşkanı 

veto etti... 
BAŞKAN - Sayın Saraçlar, lütfen müdahale etmeyin. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Özel dedektiflik yasasında ben Mecliste size ne dedim; 

"bunu, olmayan bir makama bağlıyorsunuz" dedim. Sayın Sezgin çıktı "doğru söylüyor, yapmayın 
böyle" dedi. Olmayan makama bağlıyorsunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Eler, maddeyle ilgili hiç konuşmadınız; lütfen son cümlenizi söyler misiniz... 
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HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Ondan sonra, aynı gerekçeyle Cumhurbaşkanı veto et
ti; mübarek olsun; yine de veto edilecek. Yasaları ayaküstü yapıyor ve donatıyorsunuz. Ne gerek 
var buna?.. Siz Meclise güvenmiyorsanız millet de size güvenmez; biz size hiç güvenmiyoruz. 

Saygılarımı sunarım. 

Hayırlı olsun. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler. 

Sayın Erdal, buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yet

ki kanunu tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Şu ana kadar, çok kıymetli arkadaşlarım, bu tasarının Anayasaya aykırı olduğunu ısrarla söy
lemelerine rağmen, Hükümet kararlı olduğu için, en ufak bir reaksiyon göstermedi. Biz, kanun ip
taliyle zaman geçireceksek, yanlış yoldayız demektir, yanlış yapıyoruz demektir. Gelin, şu anda 
geçerli olan Anayasaya uygun kanun çıkaralım. 

4 üncü maddeye bakıyorum... Burada, Yüce Meclisin görevi Bakanlar Kuruluna veriliyor ve 
Bakanlar Kurulu da istediği kadar kanun hükmünde kararname çıkarıyor. O zaman, biz, Meclisi ta
til edelim, maaşları da almayalım, sayın bakanlar bizim maaşımızı da alsın milleti idare etsin, biz 
de gidip işimize bakalım... 

Arkadaşlar, bunu yapmayın; millet bizden görev istiyor, milletvekillerinin çalışmasını istiyor. 
Gittiğimiz zaman, bizim seçmenlerimiz, "siz, milletvekili olarak ne yapıyorsunuz, niye bizim der
dimizi söylemiyorsunuz, niye bize ekmek bulmuyorsunuz, iş bulmuyorsunuz?.." diye bize sorular 
soruyorlar... 

Sayın arkadaşlar, şimdi, siz Hükümet olarak, milletin ihtiyaçlarına tam cevap verirseniz, me
sele kalmaz; ama, veremiyorsunuz. Bugün Hükümet inanılırlığını kaybetmiştir; artık millet size gü
venmiyor; bu gidişle Meclise de güvenmcyecektir. Ne olacak?.. O zaman başka şeyler olacak. Yap
mayın, bu işleri aceleye getirmeyin. Hepimiz bu memleketin ileri gitmesini isteyen insanlarız. Ya
ni, şu anda, bu tasarıyı getiren Sayın Hükümet ve Hükümet üyeleri kadar, muhalefet partilerine 
mensup milletvekilleri de, sizin gibi, memlekete hayırlı hizmet yapmak istiyorlar. Gelin, muhale
fete de fırsat verin; şu yanlış yoldan dönün. 

Yarın, bu tasarı kanunlaşırsa, Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal edecek. Sonra ne olacak? 
Tekrar geleceksiniz; tekrar gidecek, tekrar geleceksiniz. Artık memleketin kaybedecek zamanı kal
mamıştır. Biz burada başka şeylerle vakit geçirmekle hiçbir yere varamayız. 

Ben şahsen bu yetkinin verilmesi taraftarı değilim; ama, bugünkü İktidar ekseriyettedir... "is
tediğimi yapıyorum, demokrasi budur" diyor... Demokrasiyi siz yanlış tatbik ediyorsunuz. Demok
rasi, halkın istediği şekilde bir idaredir. Halk sizin bu icraatınızı kabul etmiyor. Siz, halka rağmen 
demokrasiyi zorla kabul ettiriyorsunuz. 

O bakımdan, bu 4 üncü maddenin aleyhindeyim, bu tasarının aleyhindeyim. Gelin, şurada, 
milletin istediği şekilde hizmet yapalım. 

Sözlerime son verirken, Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
4 üncü madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
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VIII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2. - Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'in, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ile Denizli Millet
vekili Hasan Korkmazcan'ın konuşmalarında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü ken
disine atfetmeleri nedeniyle konuşması 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Sayın Başkan, müsaade eder
seniz, söz istiyorum... 

BAŞKAN - Neden dolayı söz istiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Sayın Başkan, demin, Sayın 
Korkmazcan ve Sayın Yalova, insan hakları bakanlığı kuruluş yasa tasarısından bahsederken, be
nim ismimi zikrederek, baria ait olmayan görüşleri ileri sürdüler; o nedenle söz istiyorum... 

BAŞKAN - Peki; buyurun Sayın Bakan, size 5 dakika süreyle söz veriyorum. 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; yetki yasa tasarısı görüşülürken. Sayın Korkmazcan'ın, özellikle insan hakları bakanlığı
nı eleştirerek sürdürdüğü konuşmasında, İnsan Hakları Bakanlığı Yasa Tasarısının Anayasa Ko
misyonunda reddedildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda reddedildiği şeklinde bir 
ifadede bulundular. Oysaki, İnsan Hakları Bakanlığı Yasa Tasarısının halen 2 maddesi görüşül
müştür, yarım kalan işlerden olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde beklemektedir. 

Bu yasa tasarısı Anayasa Komisyonunda görüşülürken, özellikle ANAP'h üyeler, bunun ba
kanlık şeklinde değil de, Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık şeklinde olmasından yana olduklarını 
ve o zaman ANAP Grubu olarak bu şekilde değerlendirmek istediklerini dile getiriyorlardı. Ana
yasa Komisyonunun tutanakları açıktır. Eğer böyle bir eleştiriyle karşılaşacağımızı bilseydik, o tu
tanakları da getirirdik. 

Şimdi, yetki yasa tasarısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümete bu yetkiyi verir, ver
mez; o Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine bağlı olan bir. konudur; ama, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulan bu yetki tasarısı içinde, insan haklarıyla ilgili birimin Başbakanlığa bağ
lı bir müsteşarlık olarak kurulması öngörülmektedir ve dolayısıyla bu da Anavatan Partisinin o za
man Anayasa Komisyonunda ileri sürdüğü görüşe uygun bir şekildir. Sayın Anavatan sözcüleri
nin, o zaman ileri sürdükleri bu görüşlere rağmen, bugün burada müsteşarlık şeklinde kurulmasına 
neden karşı olduklarını, açıkçası ben anlayamadım. 

Bu konulan bilgilerinize sunmak üzere söz aldım; teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

III . - YOKLAMA 

BAŞKAN - Maddenin oylanması sırasında, bir grup arkadaşımız, yoklama istemiştir; öner
gelerini okutacağım. 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, bugün aldığımız karar gereğince saat 24.00'ten sonra da 
çalışacağız; tabiî, takdir arkadaşlanmızın... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Çoğunluğu bulursak çalışalım... 
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BAŞKAN - Tabiî, çoğunluğu arayacağız; ama, saat 24.00'ten sonra da devam edeceğimize 
göre, şurada "yürürlük" ve "yürütme" maddesi kaldı... Ancak, tabiî, takdir sizlerin; siz nasıl uygun 
görürseniz, o yapılacaktır... 

Önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığından, yoklama yapılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Abdulillah Fırat 

Erzurum 
Ersin Taranoğlu 

Sakarya 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Refik Arslan 
Kastamonu 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Ahmet Kabil 

Rize 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Zeki Ünal 

Karaman 
Kadir Ramazan Coşkun 

İstanbul 
Emin Kul 
İstanbul 

Hasan Korkmazcan 

Denizli 
Yüksel Yalova 

Aydın 
BAŞKAN - Şimdi, önergede ismi bulunan sayın üyelerin burada bulunup bulunmadığını tes

pit edeceğim : 
Sayın Şener?.. Burada. 
Sayın Ataoğlu?.. Burada. 
Sayın Dökülmez?.. Burada. 
Sayın Fırat?.. Yok. 
SİNASİ YAVUZ (Erzurum) - Tekabbül ediyorum... 
BAŞKAN - 58 inci maddeye göre, yoklama isteyen kişinin bizatihi burada bulunması lazım; 

tekabbül olmaz. 
Sayın milletvekilleri, yoklama istemek demek, salonda bulunup, çoğunluğun olmadığı kana

atine katılmak demektir; bunda tekabbül olmaz. 
Sayın Erdal?.. Burada. 
Sayın Ünal?.. Yok. 
Sayın Taranoğlu?.. Burada. 
Sayın Kayalar?.. Burada. 
Sayın Coşkun?.. Burada. 
Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Sayın Kabil?.. Burada. 
Sayın Kul?.. Burada. 
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Sayın Arslan?.. Burada. 

Sayın Pakdemirli?.. Burada. 

Sayın Korkmazcan?.. Burada. 

Sayın Coşar?.. Burada. 

Peki, yeterli kişi var; yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; yoklama sırasında olmayıp da sonradan salona gelen mil
letvekilleri, isimlerini lütfen Başkanlık Divanına bildirsinler. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, KİT Komisyonunda arkadaşlar var. 

BAŞKAN - Komisyonu bırakıp gelsin efendim, burada sayılmazlar. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Geliyorlar efendim. 

BAŞKAN - Efendim, arkadaşlarımız acele gelsinler tabiî. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, yoklama bitti, neyi bekliyoruz? 

BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, sayacaklar; sayıncaya kadar da bekleriz tabiî; niye bu kadar 
acele ediyorsunuz? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bir saat de beklenmez ki, Komisyon Başkanı dahi bu
rada; neyi bekliyorsunuz yani? 

BAŞKAN - Efendim, bir saat bekledik mi? Daha yoklamayı kesmedim. Lütfen bu takdiri de 
bize bırakın yani. Sizin amacınız Meclisi çalıştırmamaksa, çıkıp gidersiniz, burada çalışmak iste
yenler de çalışır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Arkadaşlar, rica ederim... Bırakın 
şimdi... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, Meclisi çalıştırmama gibi bir amaç, al
tı ay gibi bir süreyle 50 kanunun çıkarılmasına yetkiyi verenlerin amacı olabilir. Benim, Meclisi 
çalıştırmama gibi bir amacım nasıl olabilir... Ben, Meclisi çalıştırmak için konuşuyorum. Meclisi 
çalıştırmamanın kimin amacı olduğunu iyi tespit edin. 

BAŞKAN - Efendim, daha yoklamayı bitirmedim; lütfen oturur musunuz... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Meclisi çalıştırmak istemeyen Hükümet, ben değil. 

(DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen münakaşa etmeyelim. 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 

X. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

28. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 
19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/691) (S. Sayısı: 658) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
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4 üncü maddenin oylamasında kalmıştık. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 

MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Emin Kul; buyurun efendim. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Yürürlük maddesi üzerinde de konuşulur mu? 

BAŞKAN - Arkadaşlar, her milletvekilinin, her madde üzerinde söz isteme hakkı var; niye 
müdahele ediyorsunuz!? 

Sayın Kul, süreniz 10 dakika. 

Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 5 inci maddeyle, önünüze çok önemli bir fırsat gelmiş du
rumda, bu kanunu yürürlüğe koymama kararı verebilirsiniz. 

Şu ana kadar kanun tasarısının bütünü ve maddeleri üzerinde şahısları ve grupları adına konu
şan arkadaşlarımız, her türlü hukukî gerekçeyi, en seçkin bir belagatle dikkatlerinize sunmuş bulu
nuyor. Onların belagatine ve ileri sürdüğü gerekçelere fazla bir şey ilave edecek değilim; ama, gö
rülüyor ki, tasarının genel gerekçesi, Türkiye'yi demokratik hukuk devleti kurallarına göre yöne-
tememenin bir itirafı halindedir. 

Bu tasarı, demokrasiyi, kandırmacaya dayalı kaba bir çoğunluk rejimi sanan bir anlayışın ese
ri olarak önümüze gelmiştir. Meclis çoğunluğu, bu tasarıyı onayladığında ve bu maddeyi kabul et
tiğinde, benzeri tasarılarda olduğu gibi, hukuk devleti anlayışını bir kez daha terk ettiğini kabul et
miş olacaktır. Bu maddeyi reddetmekle, bu anlayışta olmadığımızı ortaya koymak mecburiyetinde 
olduğumuz kanaatindeyim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden, hukuk devleti anlayışıyla değil, çoğunluk tahakkümü an
layışıyla kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi isteyen bu tasarının içeriği incelendiğinde, 
yekdiğeriyle ilgisi bulunmayan 49 ayrı konu, kanun ve kanun hükmünde kararname üzerinde tak
dirî düzenlemeler yapılması için Hükümete yetki verilmesi istendiği görülmektedir. Bu hali, içeri
ği ve düzenleme biçimiyle, beş noktada, bu kanun tasarısını yürürlüğe koymamak durumunda ol
duğumuz kanaatindeyim. 

Birinci nokta şudur : Tasarıda, üzerinde düzenleme yapılacak konularda istenen yetkilerin, 
önemlilik, zorunluluk ve aciliyet unsurlarıyla ilgisi olmadığı görülmektedir. 

İkinci nokta : Tasarımn, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait yasama yetkisinin, tam bir kar
maşıklık içinde ve takdirî biçimde, yürütme orgamna devri niteliğinde bulunduğu gözükmektedir. 

Üçüncü nokta : Tasarının kadro ihdas ve iptalleriyle, bütçe değişikliği sonuçlarını açıkça do
ğuracak yetki taleplerini ihtiva ettiği görülmektedir. 

Dördüncü nokta : Tasarının, daha önce aynı konularda Anayasa Mahkemesinin verdiği karar
ları bertaraf etmeye ve bir kısım kanun hükmünde kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisin
de görüşülmesini engellemeye yol verdiği görülmektedir. 
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Beşinci noktada ise, yine tasarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında ve Genel 
Kurulunda bulunan kanun hükmünde kararname ve kanun tasarılarının müzakeresini engelleyen 
unsurları taşıması ve bunlarla çatışması apaçık ortadadır. 

Bu nedenlerle, bu tasarıda, Anayasanın 91 ve 163 üncü maddelerine aykırı bir kanun hükmün
de kararname çıkarma yetkisi talebi sözkonusudur ve tasarıda yer alan taleplerin içeriği de, Anaya
sanın 2,7, 8,87 ve 153 üncü maddelerine aykırı olduğu gibi, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da 
bağdaşmamaktadır. O sebeple, bu yürürlük maddesini reddederseniz, baştan beni ileri sürülen bü
tün gerekçeler yerini bulmuş olacak ve Anayasaya aykırı bir işlemi burada kesmiş olacaksınız. 

Şimdi, böylesine derin hukuksal ve fiilî sakatlıklarla malul bir tasarıyı hangi hukuk anlayışıy
la yürürlüğe sokacağımız, bir soru işareti olarak karşımızdadır. Anayasaya ve hukuk devleti kural
larına aykırı düzenlemelerin çoğunluk tahakkümüne dayalı kabulüne, kanun devleti anlayışı için
de "kanun" diyebilirsiniz; ama, hukuk devletine inanan yurttaşlarımız, bu düzenlemelere, kanun 
olarak saygı duymaya mecbur değillerdir. Üstelik, bu uygulamalar da aşılmış, giderek, İktidar ço
ğunluğunu tatmin etmeyen bu kanun devleti anlayışı, kendi çoğunluğuna bile güvenemeyerek, ka
rarname devleti anlayışına doğru hızla yol almıştır.-

Bu tasarının kanunlaşması ve bu maddenin kabulü halinde, başvurulacak son merci olan Ana
yasa Mahkemesi, bu haliyle, giderek, bidayet mahkemesine dönüştürülmek istenmektedir. Anaya
sa Mahkemesinin mevcut ağırlığını korumasını istiyorsak ve bu konuda, bidayet mahkemesi gibi, 
kapısında dolaşmak istemiyorsak, bu maddeyi reddetmemizi öneriyoruz. 

Hatırlıyorum, geçmişte, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri iken, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti yöneticileri, grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri, Anayasaya ay
kırılık iddiasıyla bazı kanun hükmünde kararnameleri iptal ettirmek için Konfederasyonla işbirliği 
yapıyorlardı ve bu kararnamelerin hiçbirisi, bu denli ağır, bu denli karmaşık, bu denli tartışmasız 
ve açık biçimde Anayasaya aykırılık teşkil etmiyordu; ama, şimdi bu arkadaşlarımıza acaba ne ol
du; bu denli ağır, bu denli hukuka aykırı, hukuk devleti anlayışına aykırı yetki kararnamelerine oy 
verebiliyorlar?! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Bakan oldular, bakan... 

EMİN KUL (Devamla) - Dikkat ederseniz, Yüce Meclis, diğer arkadaşlarımın da arz ettiği 
gibi, devre dışı bırakılmıştır ve bu tablo fevkalade hazindir. 

Yine bir arkadaşımın söylediği gibi, o zaman Meclise ihtiyaç yoktur; Meclisi, muayyen gün
lerde, hatta yasama yılının başladığı ilk 15 günde toplayıp gerekli yetkileri almak, ondan sonra 
Meclisi tatil etmek mümkündür; hatta, böyle saat 15.00'te başlayan çalışmalara da ihtiyaç yoktur; 
eğer çalışmak istiyorsak, saat 10.00'da toplanalım, saat 12.00'ye kadar bu kanunları çıkarıp, öğle
den sonra herkes gidip kendi işini takip etsin!.. 

Şimdi, bir de demokratikleşme paketi getirileceği söyleniyor... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Ne alakası var?.. 
EMİN KUL (Devamla) - Hukuk devleti kavramı, demokratik rejimin temelinde yer alır; bu, 

inkâr edilmez bir gerçektir. Hukuk devleti anlayışını kararname devleti anlayışına dönüştüren bir 
zihniyetten, demokrasi, adına beklenecek hiçbir şey yoktur. Gelin, bu noktada bu tasarruftan vaz
geçin ve bu maddenin reddine karar verin ve böylece, büyük bir kaosun doğmasını engelleyin. 

Bu kanaat ve düşüncelerle, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kul. 
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Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş

tir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamaya geçmeden önce, oyunun rengini belirtmek üzere, aleyhte 2 arkadaşımız, Sayın 
Uluç Gürkan ve Sayın Emin Kul söz istemişlerdir; ama, sadece bir arkadaşımıza söz verebilece
ğimden, Sayın Gürkan'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gürkan. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Türkiye Cumhuriyetinin yasama organıdır ve bir yasanın çıkmasında izlenecek yöntem
ler, İçtüzüğümüzün 74 üncü maddesinden başlayıp, 89 uncu maddesine kadar "Kanunların Yapıl
ması" başlığıyla düzenlenmiştir. 

İçtüzükteki bu kuralların bir amacı vardır : Yasamanın, çoğunluk egemenliğine geçmemesi; 
dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, başka siyasî partiye mensup olan veya partisiz olan 
milletvekillerine de, yasama etkinliğinde, temsil ettikleri görüşler doğrultusunda katkıda bulunma
larının sağlanması. Böylece yasamanın, ulusumuzu gerçekten her düzeyde temsil eden aracılar 
eliyle gerçekleşmesi öngörülmektedir. Bu nedenle, sadece içtüzüğümüzde değil, Anayasamızda da 
yasama süreci ayrıntılarıyla düzenlenmiştir; ama, bu yasada, bu konuda çok değişik, İçtüzüğün ve 
Anayasanın düzenlediği hükümleri aşmaya dönük bir yapı vardır. Bu yapı, özellikle, karşı görüş
leri, kendisini burada ifade edebilme şansı bulması gereken karşı görüşleri aşmaya yönelmiştir. 

Belki, fıkraları hakkında dörder önerge verilmesi nedeniyle bunlar aşılmak istenmiştir; ama, 
bakın sonuç nedir : Bu yasanın amaç ve kapsamını düzenleyen 1 ve 2 nci maddelerine lütfen tek
rar bakın; önce Romen rakamıyla I, II, III, IV şeklinde -Ve kadar çıkıyor galiba- bunlar da kendi 
içinde büyük harflerle A, B, C şeklindedir; bu büyük harf A, B, C'ler de, küçük harflerle a, b, c 
olarak gene alfabetik sıralanıyor ve bir sürü bölüme ayrılıyor. 

Oysa, hepimiz biliyoruz ki, bunların her birinin ayrı maddeler halinde düzenlenmesi gereki
yor. Daha önce de buradan ifade edildi, yasa hazırlama tekniği açısından gerekli olan bu; ama, işin 
uzamadan geçmesi kaygısıyla, böyle garip bir yöntemle, her bir madde, bin, binbeşyüz, ikibin söz
cüktü tek cümlelerden oluşuyor ve Türkçe de katledilmiş oluyor. Vicdanen bir değerlendirelim lüt
fen, bu yasa maddelerinin herhangi birini, evimizde çocuğumuz bir Türkçe ödevi olarak önümüze 
getirse, o çocuğa özel Türkçe dersi aldırırız herhalde; ama, bu bozuk Türkçeyle, bu şekil bozuklu
ğunu, biz şimdi oylarımızla bir yasa haline getirmeyi içimize sindirme durumundayız. Ben, en 
azından, Anayasa gereği okur-yazar olduğu varsayılan, bu Meclisin bir üyesi olarak, Türkçesi böy
lesine bozuk -Anayasaya aykırılığı bir kenara- öznesi, yüklemi birbiriyle uymayan, ne dediği bir 
türlü anlaşılmayan bir fihristten ibaret bir yasaya kabul oyu vermeyi içime sindiremiyorum; içine 
sindirenlere hayırlı olsun deyip, saygılar sunuyorum. 

Sağolun. (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

- 3 3 4 -



T.B.M.M. B : 104 17 . 5 .1994 O : 3 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

Sayın milletvekilleri, yetki kanunu tasarısı üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

Tasarı açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında gezdirilmek suretiyle yapılmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Açık oylama, kupalar sıralar arasında gezdiril
mek suretiyle yapılacaktır. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 

Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının 
Yeniden Düzenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 
Tarihli 5434 Sayılı, 19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlar
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacı ile Yetki 
Verilmesine Dair Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 182 sayın milletvekili katılmış; 160 
kabul, 22 ret oyu kullanılmıştır; bu suretle, yasa tasarısı kabul edilmek suretiyle kanunlaşmıştır. 

Çok geniş yetkileri kapsayan ve gerçekten de Meclisimizin çok haklı olarak hassasiyetine 
sebep olan bu yetkinin kullanılmasında Hükümetimizin çok hassas davranacağına inanarak, hayır
lı ve uğurlu olmasını diliyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 18 Mayıs 1994 Çarşamba günü (bugün) 
saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 00.23 

®- • 
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XI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

L- Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül İlçe Sağlık Ocağının Devlet Has
tanesine dönüştürülmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2210) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. . 
1 M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/dUşünccde/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? • • -

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül İlçe sağlık ocağının bakım ve onarımının yapılarak Devlet hastanesine dönüştürülmesi. 

T.C 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1430 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20.1.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2210-6278/28134 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Güdül İlçe Sağlık Ocağının Devlet 
Hastanesine dönüştürülmesi ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
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Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Güdül İlçe Sağlık Ocağının 

Devlet Hastanesine dönüştürülmesi ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül İlçe sağlık ocağının bakım ve onarımının yapılarak Devlet Hastanesine dönüştürülme

si. 
Cevap : Ankara-Güdül Merkez Sağlık Ocağı halen Sağlık Merkezi binasında hizmet vermek

te olup, dört adet de lojmanı mevcuttur. 

Güdül İlçemizin, 5 504'U merkez olmak üzere toplam nüfus 18 698 olup; bu ilçemiz Anka
ra'ya 89 Km. ve 100 yataklı hastane bulunan Beypazan'na da 33 Km. mesafede bulunmaktadır. 

Bu İlçemizde halen hizmet veren Merkez Sağlık Ocağının Devlet Hastanesine dönüştürülme
si hususu, yukarıda belirtilen verilere göre değerlendirilmiş; ancak, Bakanlığımızca uygun görül
mediğinden, ihtiyaç ve bütçe imkânları da nazara alınarak bu konuda şimdilik bir işlem yapılama
mıştır. 

2. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül Salihler Sağlık Ocağı ihtiyacına 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2211) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasın delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
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Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasm-
daherhangi 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Salihler Köyüne sağlık ocağı yapılması. 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1421 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2211-6279/28135 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Güdül - Salihler Köyünün sağlık 

ocağı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Güdül - Salihler Köyünün 

Sağlık Ocağı ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 

Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın

da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Salihler Köyüne Sağlık Ocağı yapılması. 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir. , 

Güdül-Salihler Köyünün nüfusunun 755 olduğu anlaşılmış olup; durumu, ilgili mevzuat ve 
kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmakla beraber; nüfusu söz konusu kritere uyma
yan Salihler Köyüne, bu haliyle Sağlık Ocağı açılması mümkün görülememektedir. 

Ancak, Güdül-Çağa Sağlık Ocağına bağlı bulunan bu Köyümüze, Valilikten teklif gelmesi ha
linde, sağlıkevi planlanması değerlendirmeye alınabilecektir. 

3. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül Boyalı Köyünün Sağlık Ocağı ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2213) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Projc/Yatırım 
Güdül, Boyalı Köyüne sağlık ocağı açılması. 
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T,C. 

Sağlık Bakanlığı / 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1431 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2213-6281/28137 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Güdül - Boyalı Köyünün sağlık 
ocağı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Güdül - Boyalı Köyünün 

Sağlık Ocağı ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 

Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Boyalı Köyüne sağlık ocağı açılması. 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi, sağlık evi kurulabilmektedir. 

1990 yılı genel nüfus sayımına göre, Güdül-Boyalı Köyünün nüfusu 315 kişidir. Durumu, il
gili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmakla beraber; nüfusu yukarıda 
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belirtilen kritere uymayan Boyalı Köyüne, bu haliyle Sağlık Ocağı açılması mümkün görüleme
mektedir. 

Ancak, halen Güdül Merkez Sağlık Ocağından faydalanmakta olan bu Köyümüze Şağlıkevi 
planlanmış olup, hizmet binasının inşaası da, bütçe imkânları dahilinde en kısa sürede gerçekleşti
rilmeye çalışılacaktır. 

4. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Karacaören Köyünün sağlık oca
ğı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (712214) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıderc, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçeri 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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Karacaören Köyüne sağlık ocağı yapılması. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1420 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 19.1.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2214-6282/28138 sayılı yazıları. 
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~\ 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Güdül - Karacaören Köyünün sağ

lık ocağı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Güdül - Karacaören Köyünün 

Sağlık Ocağı ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-

~ lidere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Karacaören Köyüne sağlık ocağı yapılması. 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfûsu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi, sağlık evi kurulabilmektedir. 

Güdül-Karacaören Köyünün yerleşik nüfusu ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip 
değerlendirilmiş olup; nüfusu yukarıda belirtilen kritere göre az olan Karacaören Köyüne, bu ha
liyle Sağlık Ocağı planlanması mümkün görülememektedir. 

Ancak, bu Köyümüze, A tipi (1 sağlık memuru, 1 hemşire ve 1 ebe kadrosu bulunan) sağlıke-
vi planlanmış olup; hizmet binasının yapımı da, bütçe imkânları dahilinde en kısa sürede gerçek
leştirilmeye çalışılacaktır. 

5. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Akçakese Köyü sağlık ocağının 
ebe-hemşire ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2215) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet-Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Akçakese Köyü sağlık ocağına ebe-hemşire verilmesi. 
T.C. 

Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1408 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 19.1.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2215-6283/28139 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Güdül - Akçakese Sağlık Ocağının 
ebe ve hemşire ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmakta
dır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Güdül -Akçakese Köyü 

Sağlık Ocağına ebe-hemşire verilmesi ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
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lidere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Koniı/Proje/Yatırım 
Güdül, Akçakese Köyü sağlık ocağına ebe-hemşire verilmesi. 

Cevap : Güdül-Akçakese Köyünde sağlık ocağı bulunmayıp; bu köyümüzde bulunan sağlıke-
vinde görevli Ebe Berna Dinçer'in yüksekokul kazanması sebebiyle başka yere tayin edilmesi üze
rine, 20.4.1994 tarih ve 2/5674 sayılı karar ile, Ebe Nedime Ekinci Yılmaz Akçakese Sağlıkevine 
tayin edilmiştir. 

6. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Sorgun Köyünün ebe-hemşire ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2216) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Sorgun Köyüne ebc-hemşire verilmesi. 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1410 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19.1.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2216-6284/28140 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Güdül - Sorgun Köyünün ebe-hem

şire ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Güdül - Sorgun Köyüne 
ebe-hemşire verilmesi ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın

da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Y atırım 
Güdül, Sorgun Köyüne ebe-hemşire verilmesi. 
Cevap : Sağhkevlerinde, sadece ebe standart kadrosu bulunmaktadır. Bu sebeple, Güdül Sor

gun Köyündeki sağlıkevine ebe-hemşire tayin edilmesi mümkün olamamıştır. Bu köyümüzde, Ebe 
Emine Terzi halen görev yapmaktadır. 
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7. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Meyvabükü Köyünün içme suyu 
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (712241) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine; Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Meyvebükü Köyüne içme suyu borusu temin edilmesi, kepçe verilmesi, yarım kalan su 

kanalının tamamlanması. 
• T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 
Sayı :B.02.Q.012/699-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.Ol.O.GNŞ.0.10.02-7/2241-6309/28165 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara - Güdül - Meyvebükü Köyünün içme suyu için 1991 yılında boru talebinde bulunul

muş, limitten boru verilmesi için gerekli onay alınmış ancak sezon bittiğinden 1991 yılında boru 
verilememiştir. Bu tarihten sonra köylülerçe içme suyu konusunda talepte bulunulmamıştır. 

1986 yılında sulama projesi uygulanmıştır. Eksik kalan kısımlarının tamamlanması ile tesise 
bakım ve onarım yapılmasına ait projenin hazırlanarak gönderilmesi için Ankara I. Bölge Müdür
lüğüne talimat verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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8. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Hacılar Köyünün içme suyu ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2244) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Hacılar Köyüne içme suyu temini. (Depo ve şebeke hazır) 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/694-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2244-6312/28168 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Güdül - Hacılar Köyüne Akbaş grubundan içme suyu verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
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9. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Kadıduası Köy yolunun asfalt
lanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2250) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alişverişi 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Kadıduası Köyü yolunun asfaltlanması. 

T.C. . 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/728-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2250-6318/28174 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara - Güdül - Kadıduası Köyü yolu bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında 

değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

. ' • • . . . s 
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10. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Meyvebükü Köyünün içme su
yu borusu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2261) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım • 
Güdül, Meyvebükü Köyüne içme suyu için boru verilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/689-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2261-6329/28185 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Güdül - Meyvebükü Köyünün içme suyu için 199.1 yılında boru talebinde bulunulmuş, limit
ten boru verilmesi için gerekli onay alınmış ancak sezon bittiğinden 1991 yılında boru verileme
miştir. Bu tarihten sonra köylülerce içme suyu konusunda talepte bulunulmamıştır. 

Talep edildiği takdirde istenen borunun limit imkânları ile karşılanmasına çalışılacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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/ / . - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Meyve bükü Köyünün yol ve 
köprü ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2262) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Meyvebükü Köyü yolunun kumlanması, gerekli yerlere köprü ve menfez yapılması. 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/710-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2262-6330/28186 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Güdül - Meyvebükü Köyünün yolu ve köprüsü mevcut ve ulaşıma açık olup, 1994 
yılında malzemeli bakım yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

— 350 — 



T.B.M.M. B:104 17 .5 .1994 0 : 3 

12. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Meyve bükü Köyü hayvan sula
ma göletine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/2264) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

- M. Vehbi Dinçerler 

« Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş,- Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Meyvebükü Köyündeki hayvan sulama göletinin tamamlanması. 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/708-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2264-6332/28188 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara - Güdül - Meyvebükü Köyünde 2.11.1992 tarihinde hayvan içme suyu için yapılan etüt 

jeolojik yönden olumsuz bulunduğundan herhangi bir işlem yapılamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A; Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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13. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Kayı Köyü su yolunun açılma
sına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2275) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

• Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 kurumları arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Y atırım 

Güdül, Kayı Köyü su yolunun kepçeyle kazılması. 

T.G. 
Devlet Bakanlığı r .11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/724-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2275-6343/28199 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Güdül - Kayı Köyünün içme suyu 1994 yılı içme suyu yapım programındadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
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14 - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Kayı Köyü konağına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Abdiilbaki Ataç'in yazılı cevabı (712276) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül Kayı Köyüne köy konağı yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/767-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2276-6344/28200 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

\Ankara-Güdül Kayı Köyüne köy konağı yapılmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Köy konağı yapımı 1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırıldığından köy konağı yapımı ko
nusundaki talep değerlendirilememiştir. 
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15 - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Tahtacı Örencik Köyünün ka
nalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2284) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Tahtacı Örencik Köyüne kanalizasyon yapılması. 

T.C 

Devlet Bakanlığı - 11.5.1994 

Sayı :B.02.0.012/698-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A.01.0.GNS.0.10.02-7/2284-6352/28208 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Ankara - Güdül - Tahtacı Köyünün talebi 1992 yılında yatırım programında pür emanet iş ola

rak yer almış olup, muhtarlıkça ihaleli olarak yapılmak istenmesi üzerine ödenek yetersizliği nede
niyle değerlendirilememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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16. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Garipçe ve Adalıkuzu köyleri
nin sulama suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/2285) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Garipçe - Adalıkuzu Köyü arazilerinin ortak sulanması için bir sulama sistemi yapıl

ması. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 
Sayı: B.02.0.012/693-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/2285-6353/28209 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara - Güdül - Adalıkuzu ve Garipçe köylerinden, Garipçe Köyüne 1965 yılında sulama 

projesi uygulanmıştır. Bu tesisin eksik kalan kısımlarıyla ilgili tamamlama projesine yatırım prog
ramı tekliflerimiz arasında yer verilmiş olup, bütçe imkânları dahilinde uygulanmasına çalışılacak
tır. 

Garipçe ve Adalıkuzu köylerine ortak sulama yapılması konusunun ise mahallinde incelenme
si için Ankara Köy Hizmetleri I. Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, tetkik neticesine göre 
işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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17. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Garipçe Köyüne düğün salonu 
yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdulhaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2286) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

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

da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Garipçe Köyüne düğün salonu yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 115.1994 

Sayı: B.02.0.Ö 12/769-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/2286-6364/28210 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül - Garipçe Köyüne düğün salonu yapılmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 
DPT'ce bu konularda ödenek ayrılmadığından söz konusu düğün salonu yapılamamaktadır. 

- 3 5 6 -



T.B.M.M. B : 104 17 . 5 .1994 O : 3 

18. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Garipçe Köyü eski Ankara yo
lunun yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2287) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıderc, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? . 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Garipçe Köyüne Sivri Tepesinden inen eski Ankara yolunun yapılması. 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/729-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/2287-6355/28211 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Güdül -Garipçe Köyü yolu 1994 yılı özel idare programında yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
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19.- Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler 'in. Güdül - Garipçe Köyünün kanalizasyon 
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdiilbaki Ataç 'in yazılı cevabı (7/2289) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut,'Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Garipçe Köyünün kanalizasyonunun yapılması. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 
Sayı: B.02.0.012/697-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A.01.0.GNS.0.10.02-7/2289-6357/28213 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Güdül - Garipçe Köyünün talebi 1992 yılında yatırım programında pür emanet iş ola
rak yer almış olup, muhtarlıkça ihaleli olarak yapılmak istenmesi üzerine Ödenek yetersizliği nede
niyle değerlendirilememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
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20. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Sapanlı Köyü içme suyu ihtiya
cına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdidbaki Ataç'ın yazdı cevabı (7/2291) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Sapanlı Köyü içme suyunun yeterli hale getirilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/706-009 • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :A.01.0.GNS.0.10.02-7/2291-6359/28215 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Güdül - Sapanlı Köyünün içme suyu tesisi mevcut olup, menbaa yetersiz kaldığın
dan yıl içinde su araştırması yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
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21. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Hacılar Köyü arazilerinin su
lanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı (712292) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

. ' Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ye Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? • 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Hacılar Köyü arazilerinin sulanması için sulama sistemi yapılması. 

. T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/703-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/292-6360/28216 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Konu 1983 yılında etüt edilmiş olup, Ankara - Güdül Hacılar Köyünde sulamada kullanılacak 
miktarda su ihtiva eden kaynak bulunmadığından neticesi olumsuz değerlendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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22. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Hacılar Köyü konağının yapı
mına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2293) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proj e/Yatırım 
Güdül, Hacılar Köyü Köy Konağının yapımı. 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/768-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2293-6361/28217 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül - Hacılar Köyüne köy konağı yapımına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Köy konağı yapımı 1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırıldığından köy konağı yapımı ko
nusundaki talep değerlendirilememiştir. 
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23. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Hacılar Köyünün içme suyu ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdiılbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2296) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerlcr 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Hacılar Köyüne içme suyu verilmesi. 

T.C 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/709-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A.01.0.GNS.0.10.02-7/2296-6364/28220 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Güdül - Hacılar Köyüne Akbaş Grubundan içme suyu verilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

- 3 6 2 -



T.B.M.M. B:104 17 . 5 .1994 O : 3 

24. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül'e bağlı Adalı ve Garipçe köyle
rinin sulama suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/2299), 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam* Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Adahkuzu Köyü ile Garipçe Köyünün ortak arazi sulaması yapabileceği bir sulama sis

temi yapılması. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 
Sayı: B.02.0.012/688-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2299-6367/28223 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Güdül - Garipçe Köyüne 1965 yılında sulama projesi uygulanmıştır. Bu tesisin eksik kalan kı-

sımlarıyla ilgili tamamlama projesine yatırım programı tekliflerimiz arasında yer verilmiş olup, 
bütçe imkânları dahilinde uygulanmasına çalışılacaktır. 

Garipçe ve Adahkuzu köylerine ortak sulama yapılması konusunun ise mahallinde incelenme
si için Ankara Köy Hizmetleri I. Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, tetkik neticesine göre 
işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

- 3 6 3 -



T.B.M.M. B:104 17 .5 .1994 0 : 3 

25. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler 'in, Güdül Yelli Köyü içme suyu ıslahına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (712301) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

- M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? ' 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül Yelli Köyü içme suyunun ıslahı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/702-009 > 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2301-6369/28225 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Güdül - Yelli Köyü içme suyu tesisisin yıl içinde limit imkânları ile onarılmasına çalışılacak

tır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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26. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül Yelli Köyünün kanalizasyon so
rununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2302) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül Yelli Köyü kanalizasyonunun yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/751-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2302-6370/28226 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara - Güdül - Yelli Köyüne D.P.T.'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için ayrılan miktarı

nın yeterli olmaması nedeniyle bahse konu talep değerlendirilememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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27. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül Kavaközü Köyünün su ihtiyacı
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdiilbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2306) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler . 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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? 

e) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Könu/Proje/Yatırım 
Güdül, Kavaközü Köyüne içme ve hayvan sulama suyun temin edilmesi. 

T.C 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/752-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A.01.0.GNS.0.10.02-7/2306-6374/28230 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Güdül - Kavaközü Köyünün içme suyu mevcut olup, membaa yetersiz kaldığından 
yıl içinde su araştırması yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
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28. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Taşören Köyü camiine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2309) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Taşören Köyü Camiisinin minaresinin yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı :B.02.0.012/691-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A.01.0.GNS.0.10.02-7/2309-6377/28233 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara - Güdül - Taşören Köyü camii minaresi sosyal ve altyapı tesisleri için ayrılan ödenek 

yetersizliği nedeniyle yapılamamıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
DevletBakanı 
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29. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Kırkkavak Köyünün içme suyu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2313) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

• Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin' Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül Kırkkavak Köyü içme suyu temini. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/695-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2313-6381/28237 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Güdül - Kırkkavak Köyü içme suyu tesisi faal olarak çalışmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

- 3 6 8 -



T.B.M.M. B : 104 17 . 5 .1994 O : 3 

30. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Akbaş Köyünün mezarlığına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdiilbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2316) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül Akbaş Köyü mezarlığı çevre duvarlarının yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/764-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/23I6-6384/28240 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül - Akbaş Köyünün mezarlığının çevre duvarının yapılmasına dair soru önerge
si incelenmiştir. 

DPT'ce bu konuda ödenek ayrılmadığından bahse konu talep değerlendirilememektedir. 
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31. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Akbaş Köyünün içme suyu ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdiilbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/23J7) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül Akbaş Köyüne içme suyu temini. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/692-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2317-6385/28241 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Güdül - Akbaş Köyünün içme suyu tesisi mevcut olup, tesis çalışmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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32. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Yeni Boyalı Köyü içme suyu 
sondaj çalışmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2322) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül Yeni Boyalı Köyü içme suyunun grup köylerinden bağımsız ve yeterli hale getirilmesi 
için sondaj çalışması yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/725-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/2322-6390/28246 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Güdül - Yeniboyalı Köyünün içme suyu tesisi mevcut olup, kaynaktaki su yetersiz kalmakta

dır. Yapılan hidrojeolojik etütde sondaj çalışması önerilmiş olup, sondajdan alınacak neticeye gö
re işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
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33. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Kaman Köyü camii ve imam evi 
çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2324) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen îşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Kamanlar Köyünde bulunan imam evi ve camiinin yarım kalan kısımlarının tamamlan

ması. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 
Sayı: B.02.0.012/765-009 . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/2324-6392/28248 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül - Kamanlar Köyünün cami ve imam evine dair soru önergesi incelenmiştir. 
DPT'ce sosyal alt yapı tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması nedeniyle bah

se konu talep değerlendirilememektedir. 
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34. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Çukurören Köyünün su ihtiya
cına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2326) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncedc/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Çukurören Köyü içme, kullanma ve hayvan sulama suyu temini. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/753-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2326-6394/28250 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Güdül - Çukurören Köyüne içme suyu tesisi yapılarak hizmete açılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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35. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'ih, Güdül - Kavaközü Köyünün içme suyu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2331) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül Kavaközü Köyüne içme suyu temini. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı :B.02.0.012/754-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2331-6399/28255 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçcrler'in yazılı soru önergesi incelenmiştin 

Ankara - Güdül - Kavaközü Köyünün içme suyu mevcut olup, membaa yetersiz kaldığından 
yıl içinde su araştırması yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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36. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Kadıobası Köyünün içme suyu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2333) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılıği ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırimda 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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül Kadıobası Köyüne içme suyu temini. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı • 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/756-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2333-6401/28257 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir.' 

Ankara - Güdül - Kadıobası Köyü içme suyu tesisi mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

- 3 7 5 -



T.B.M.M. B : 104 17 . 5.1994 O : 3 

37. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül, Akbaş Köyü yol ve içme suyu ça
lışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2336) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. , 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Akbaş Köyünde yeni yapılan yolun kumlanması. İçme suyu temini, Akbaş-Turnalı 

(Kızılcahamam) yolunun ulaşıma açılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/755-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/2336-6404/28260 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. . 
Ankara - Güdül - Akbaş Köy yolu ileriki yıllarda program dahilinde yapılacaktır. 
Güdül-Akbaş Köyünün içme suyu tesisi mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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38. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül, Kamanlar Köyünün içme suyu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2340) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatınm 

Güdül Kamanlar Köyüne içme suyu temini, Hacılar-Kamanlar köyleri arasında yapılan su şe
bekesine su verilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/760-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2340-6408/28264 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara - Güdül - Kamanlar Köyü içme suyu şebekesi mevcut olup, tesis faal olarak çalışmak

tadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

- 3 7 7 - 1 



T.B.M.M. B .104 17 .5 .1994 0 : 3 

39. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'iıı, Güdül - Meyvebükü Köyünün boru ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2342) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Îş/Koriu/Projc/Yatırım 
Güdül Meyvebükü Köyü su deposunun üst kısmındaki 160 m. boru değişmesi ve ilave yapıl

ması, yeni açılan yolun kumlanması. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 
Sayı :B.02.0.012/791-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :A.01.0.GNS.0.10.02-7/2342-6410/28266 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçeıler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. o 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül - Meyvebükü Köyünün içme suyuna dair soru önergesi incelenmiştir. 
Güdül-Meyvebükü Köyü içme suyu faal olarak çalışmaktadır. 160 m. boru değiştirme ve ila

ve yapılması 1994 yılında limit imkânlarıyla sağlanacaktır. 
1993 yılında adı geçen köy yolunun stabilize kaplaması yapılarak trafiğe açılmıştır. 
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40. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül İlçesi Yelli ve Karacaören köy
lerinin içme suyu ve yol ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/2343) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül Yelli Köyü - Karacaören arası yolun kumlanması. Köye içme suyu temini. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/792-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2343-6411/28267 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara - Güdül - Yelli ve Karacaören köylerinin içme suyu ve yol ihtiyacına dair soru öner
gesi incelenmiştir. 

Güdül-Yelli Köyü içme suyu tesisinin yıl içinde limit imkânları ile onarımının yapılmasına ça
lışılacaktır. Güdül-Karacaören Köyünün içme suyu mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır. 

Adı geçen köy yolunun 1994 yılında malzemeli bakımı yapılacaktır. 
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41. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Diııçerler'in, Güdül -. Sapanlı Köyü içme suyu ilave
sinin yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2346) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamhderc, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projedc/düşüncede/yatırırnda 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 arasın

da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül Sapanlı Köyü içme suyu ilavesinin yapılması. (150-200 m. boru) 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/759-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2346-6414/28270 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçeıier'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Güdül - Sapanlı Köyü içme suyu tesisi mevcut olup, membaa yetersiz olduğundan 
yıl içinde su araştırması yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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42. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Kıyı Köyünün içme suyu ihti
yacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2347) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül Kıyı Köyüne içme suyu teinini. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı :B.02.0.012/758-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : A.01.0.GNS.0.10.02-7/2347-6415/28271 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara - Güdül - Kayı Köyü içme suyu 1994 yılı içme suyu yapım programındadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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43. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler 'in. Güdül - Taşören Köyünün içme suyu ih
tiyacı ve yolunun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/2348) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül Taşören Köyü içme suyu temini, gölet yapılması, 1 Km. yolun asfaltlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/704-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2348-6416/28272 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçcrler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Güdül - Taşören Köyünün içme suyu tesisi mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır. 
Güdül-Taşören Köy yolu bütçe imkânları dahilinde i I eri ki yıllarda programa alınacaktır. 
Güdül-Taşören Köyü hayvan içme suyu temini göleti 1992 yılında yapılan etütler sonucunda 

olumlu bulunmuş olup, bütçe imkânları çerçevesinde ileriki yıllar yatırım programlarında uygula
nacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

- 3 8 2 -



T.B.M.M. B:104 17 .5 .1994 0 : 3 

44. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Güzelköyün bazı sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2349) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül Güzelköyü yolunun asfaltlanması, içme suyu verilmesi, dere ıslahının yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/701-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/2349-6417/28273 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara - Güdül - Güzelköy içme suyu tesisi 1986 yılında tamamlanmış olup, ihtiyacı karşıla

maktadır. 
Güdül - Güzelköy yolunan asfalt kaplaması ise ileriki yıllar programlarında değerlendirilme

ye çalışılacaktır. ., ' 
Dere ıslahı konusu 1991 yılında programa alınmış D.S.İ. ile ilgili olduğundan bilahara prog

ramdan çıkarılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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45. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül - Akçaköse Köyünün bazı sorun
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2350) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül Akçaköse Köyü yolunun, sulama bendinin yapılması, göletlerin temizlenmesi (Sami 
Gölü ve Güzelyaylası Gölü), su şebeke borularının onarımı ve değiştirilmesi, derenin ıslahı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/700-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2350-6418/28274 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Güdül -Akçaköse Köyünün içme suyu 1994 yılı etüt proje programında yer almakta olup, etüt 

ve projesinin ikmalinden sonra ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 
1990 yılında yapılan ek etüt çalışmaları neticesinde sulama tesisi yapılması konusu ekonomik 

bulunmadığından, neticesi olumsuz değerlendirilmiştir. 
Sami ve Güzelyaylası göletlerinin temizlenmesi konusu mahallinde incelenmiş ve teknik ola

rak göllerin temizlenmesinin mümkün olamayacağı tespit edilmiştir. 
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1990 yılında yapılan etütde, derede taşkın zararının olmadığı, ancak köyün üstündeki yamaç
lardan gelen akışların yüzey erozyonuna ve su basmalarına neden olduğu, köylülerin taahhütname 
vermeleri halinde, ileriki yıllarda sekileme ve ağaçlama gibi tedbirlerin alınabileceği belirlenmiş
tir. 

Köy yolu 1994 yılı Özel idare II. kat asfalt programında yer almaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
46. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut-Bağlıca köy yolu asfaltının 

onarımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdiilbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2353) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Etimesgut Bağlıca Köyünün Eskişehir-İstanbul Yolu ile bağlantılı olan yolunun asfaltının ona

rımının yapılması. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 
Sayı: B.02.0.012/757-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/2353-6421/28277 sayılı yazınız. 
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Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Etimesgut - Bağlıca köy yolunun 1994 yılı içerisinde bakımı yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

47. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut - Bağlıca köyünün kanalizas
yon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2354) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Etimesgut Bağlıca Köyüne kanalizasyon yapımının 1992 programına alınması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/790-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2354-6422/28278 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. » 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Etimesgut Bağlıca Köyünün kanalizasyonuna dair soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu kanalizasyon inşaatı 1992 yılı yatırım programına püremanet iş olarak alınmış an
cak köy muhtarlığınca ihale olarak yaptırılmak istenmesi üzerine ödenek yetersizliğinden dolayı 
değerlendirilememiştir. 

- 3 8 6 -



T.B.M.M. B:104 17 .5 .1994 0 : 3 

48. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana-Aktepe Köyünün sağlık oca
ğı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2417) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Haymana, Aktepe Köyü sağlık ocağının 1992 programına alınıp alınmadığı. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1415 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2417-6494/28388 sayılı yazılan. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Haymana-Aktepe Köyünün sağlık 

ocağı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 
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Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Haymana Aktepe Köyünün 

Sağlık Ocağı ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru': 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Haymana, Aktepe Köyü Sağlık Ocağının 1992 programına alınıp alınmadığı. 

Cevap: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir. 

1990 yılı genel nüfus sayımına göre, Haymana-Aktepe Köyünün nüfusu 320 kişidir. Durumu, 
ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmakla beraber; nüfusu yukarı
da belirtilen kritere uymayan Aktepe Köyüne, bu haliyle Sağlık Ocağı açılması mümkün görüle
memektedir. 

49. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana-Kesikkavak Köyünün sağlık 
ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2418) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
x M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
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Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
huda/projede/düşüncede/yatmmda 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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Haymana, Kesikkavak Köyüne sağlık ocağı yapılması. 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1419 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2418-6495/28389 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Haymana - Kesikkavak Köyünün 

sağlık ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Haymana - Kesikkavak 

Köyünün Sağlık Ocağı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın

da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Haymana, Kesikkavak Köyüne Sağlık Ocağı yapılması. 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinde talep 
gelmesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir. 

Haymana-Kesikkavak Köyünün nüfusunun 1289 olduğu anlaşılmış olup; durumu, ilgili mev
zuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmakla beraber; nüfusu yukarıda belirti
len kritere uymayan Kesikkavak Köyüne, bu haliyle Sağlık Ocağı açılması mümkün görülememek
tedir. 

Ancak, bu Köyümüze sağlık evi planlanmış olup; hizmet binasının yapımı da, bütçe imkânla
rı dahilinde en kısa sürede gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 

50. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana Hastanesinin personel ve 
araç ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2419) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluştan ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Haymana Devlet Hastanesine dahiliye, çocuk, kadın doğum ve diş hekimi tayin edilmesi, 2 
adet arazi tipi araç verilmesi. 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği -

Sayı:B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/1422 -

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2419-6496/28390 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Haymana Devlet Hastanesinin per

sonel ve araç ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Haymana Devlet Hastanesinin 
personel ve araç ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Y atırım 

Haymana Devlet Hastanesine dahiliye, çocuk, kadın doğum ve diş hekimi tayin edilmesi, 2 
adet arazi tipi araç verilmesi. 

Cevap : 25 yataklı olan Haymana Devlet Hastanesinde Tedavi Kurumları" Standart Yönetme
liğine göre (1) İç Hastalıklan Uzmanı ve (1) Genel Cerrahi Uzmam kadrosu mevcuttur. Bu hasta-
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nemizde İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurettin Güven ile Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Bektaş Yıldırım 
halen görev yapmaktadır. 

Ayrıca, talep edilen araçlar Bakanlığımız tarafından planlamaya alınmış olup, imkânlar dahi
linde yerine getirilmesine çalışılacaktır. 

51. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana Bumsuz Sağlık Ocağının per
sonel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2420) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Haymana, Bumsuz Sağlık Ocağına 1 sağlık memuru, 1 cbe.'l cbe-hemşirc verilmesi. 

TC. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1428 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 15.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2420-6497/28391 sayılı yazılan. 
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Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Haymana-Bumsuz Sağlık Ocağının 
personel ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine, arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Haymana Bumsuz Sağlık Ocağının 

Personel ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazan, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 kurumları arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Cevap: Haymana, Bumsuz Sağlık Ocağına Ebe Belgin Özgül tayin edilmiştir. Bu sağlık oca
ğımızın ihtiyacı olan diğer personelin Valilik tarafından görevlendirilerek alınacak il onaylarının 
tescil edilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda da, 2.3.1994 tarihli yazımız ile Anka
ra Valiliğine talimat verilmiştir. 

52. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana - Evliyafakı Sağlık Ocağının 
personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2421) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazan, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
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Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Projc/Yatırım 
Haymana, Evliyafakı Sağlık Ocağına 1 ebe, 1 ebe-hemşire verilmesi. 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1424 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 19.1.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2421-6498/28392 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Haymana-Evliyafakı Sağlık Ocağı

nın personel ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
r Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerlcr'in Haymana-Evliyafakı Sağlık Ocağının 

personel ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın

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

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

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Haymana, Evliyafakı Sağlık Ocağına 1 ebe, 1 ebe-hemşire verilmesi. 

Cevap : Haymana-Evliyafakı Sağlık Ocağında Ebe Gülten Kaya, Hemşire Sultan Akkan ve 
Hemşire Nurten Kaya halen görev yapmaktadır. 

53. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana-Tepegöz Sağlık Ocağının 
hemşire ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2422) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Y atırım 
Haymana, Tepegöz Sağlık Ocağına 1 hemşire verilmesi. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1425 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 19.1.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2422-6499/28393 sayılı yazılan. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Haymana-Tepegöz Sağlık Ocağının 
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hemşire ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır, 
Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Haymana-Tepegöz Sağlık Ocağına 

1 hemşire verilmesi ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara,5 Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
hdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Haymana, Tepegöz Sağlık Ocağına, 1 hemşire verilmesi. 

Cevap : Haymana - Tepegöz Sağlık Ocağında, Hemşire Mehtap Altın ile Ebe Gülsüm Çak
mak, halen görev yapmaktadırlar. 

54.-Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana İlçe Merkezinin hastane ihti
yacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2423) 

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

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

- 3 9 6 -



T.B.M.M. B : 104 17 . 5 .1994 O : 3 

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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Haymana ilçe merkezine 100 yataklı yeni bir hastane yapılması. (12 dönümlük arsa temin edil
di.) 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1411 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. İlgi: 19.1.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2423-6500/28394 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Haymana ilçe merkezine yeni bir 

hastane yapılması ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Haymana ilçe merkezine 

yeni bir hastane yapılması ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 

Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
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Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 

Haymana ilçe merkezine 100 yataklı yeni bir hastane yapılması. (12 dönümlük arsa temin edil
di.) 

Cevap : Haymana ilçe merkezinde inşa edilecek Devlet Hastanesi 50 yataklı olarak planlan
mış olup; 1994 yılı inşaat programımızda yer almaktadır. 

Yapımı düşünülen bu Hastanenin büyüklüğü ve tipi, daha önce kullanılan tip projelerden fark
lı ve modern anlamda düşünülmüş bir prototip olacaktır. Bu amaca yönelik olarak çizdirilecek pro
je için Makam Onayı alınmış olup, çok yakın bir zaman içerisinde projenin elde edilmesi çalışma
ları başlatılacaktır. 1994 yılının yaz aylarında projenin tamamlatılması planlanmakta olup, bunu ta
kiben de inşaat ihalesi yapılacaktır. 

55. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dînçerler'in, Kızılcahamam kaplıcalarına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/2481) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan Kızılcahamam Şeyhhamam kaplıcalarının 
yeterli standarda kavuşturularak konaldama tesisleri yapılması. 

- 3 9 8 -



T.B.M.M. B:104 17 . 5 .1994 0 : 3 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 13.5.1994 

Sayı: B.02.0.002-2.03/055/17 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 14.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.02-7/2481-6567/28477 sa
yılı yazısı. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in ilgi yazı ekinde alınan yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Ankara ili Kızılcahamam İlçesi Güven Nahiyesi Yukarı Kise Köyünde bulunan Şeyhhamamı 
Kaplıcasının suyunun temizlenmesi ve çevresinin günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi, ge
rekli alanların kamulaştırılması sağlıklı bir şekilde turizme açılabilmesi için çalışmalara başlanıl
mıştır. 

Sey Kaplıca ve çevresi 2863-3386 sayılı yasalar gereğince Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkla
rını Koruma Kurulunun 7.2.1994 gün ve 3393 sayılı Kararı ile 1/1000 ölçekli paftalarda belirlen
diği gibi 1 inci derecede Arkeolojik Sit Alanı olarak karar altına alınmıştır. 

Bu kurul kararı doğrultusunda tarihî yapılar ve çevresini alacak şekilde projelendirme ve Va
kıf mülkiyeti dışındaki yerlerin ilgili yasalar gereği kamulaştırılması için işlemlere 1994yılı bütçe-. 
sinin elvermesi halinde bu yıl içerisinde başlanacaktır. 

Koruma alanı içerisindeki yapıların kanalizasyonu hususunda İller Bankası Genel Müdürlüğü 
ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında diyalog devam etmekte olup, anlaşma sağlandığı takdirde 
yine malî yılı içerisinde kanalizasyon sorununun çözümü muhtemeldir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

56 - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan-Yassıören Köy yolunun yeniden 
asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2496) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasın delaletlerinize ve tensibinize aıx ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ye Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
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3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatınm 
Kazan, Yassıören Köy yolunun bozulan asfaltının yapılması. 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/727-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.Ö.GNS.0.10.02-7/2496-28492 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Kazan - Yassıören Köyü yolu 1994 yılı 2 nci kat asfalt kaplama programında yer al
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

57. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan-Kıımpınar Köyünün içme suyu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç 'in yazılı cevabı (7/2499) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazan, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklanna birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 kurumları arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kazan, Kumpınar Köyüne sondajla içme suyu temini ve su arıklarının betonlanması. 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 
Sayı: B.02.0.012/696-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.Ö. 10.02-7/2499-6585/28495 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Kazan-Kumpınar Köyü içme suyu tesisi mevcut olup, ilave su temini için yıl içinde su araştır

ması yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
58. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan - Orhaniye Köyünün kanalizas

yon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2501) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazan, Çamhdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kazan, Orhaniye Köyüne kanalizasyon yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/712-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2501-6587/28497 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Kazan - Orhaniye Köyüne D.P.T.'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için ayrılan öde- . 
nek miktarının yeterli olmaması nedeniyle bahse konu talep değerlendirilememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 

. . • Devlet Bakanı 

59. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan -Bitik Köyü Camiisinin bakımı
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2504) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazan, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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? 

I . 
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c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da 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? 

c) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kazan, Bitik Köyü Camiisinin bakımının yapılması. 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/766-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2504-6590/28500 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara - Kazan - Bitik Köyü Camisinin bakımına dair soru önergesi incelenmiştir. 
DPT'ce sosyal altyapı tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması nedeniyle bah

se konu talep değerlendirilememiştir. 

60. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan - Orhaniye Köyü sağlık ocağına 
ebe tayin edilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2520) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklanna birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Kazan, Orhaniye Köyü sağlık ocağına ebe tayin edilmesi. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1429 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı - . .„ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 19.1.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2520-66 13/28524 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Kazan-Orhaniye Sağlık Ocağına 
ebe tayin edilmesi ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Kazan-Orhaniye Sağlık Ocağına 

ebe tayin edilmesi ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 

Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatınm 
Kazan, Orhaniye Köyü Sağlık Ocağına ebe tayin edilmesi. 

Cevap : Kazan - Orhaniye Köyünde Sağlık Ocağı bulunmayıp; bu Köyümüzde bulunan Sağ
lık evinde, Ebe Zümrüye Ünlü halen görev yapmaktadır. 
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61. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan - Ahiköy Sağlıkevine ebe tayin 
edilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2521) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Kazan, Ahiköy sağlıkevine ebe tayin edilmesi. 

T.Ç. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1409 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 19.1.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2521-6614/28525 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Kazan-Ahiköy Sağlıkevine ebe ta
yin edilmesi ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

.' ' Sağlık Bakanı 
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Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Kazan, Ahiköy saglıkevine 

ebe tayin edilmesi ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Kazan, Ahiköy saglıkevine ebe tayin edilmesi. 
Cevap : Kazan-Karataş Sağlıkevi personeli olan ve Kazan - Ahiköy Sağlıkevinde geçici gö

revli olarak çalışan Nermin Ozcan'ın eş durumu sebebiyle Nallıhan'a tayin edilmesi üzerine, 
20.4.1994 tarih ve 2/5673 sayılı karar ile, Ebe ÜmmügülsUm Tosun söz konusu Saglıkevine tayin 
edilmiştir. 

62. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan İlçe Merkezine sağlık meslek li
sesi yapılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2522) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kazan İlçe merkezine sağlık meslek lisesi yapılması. 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1413 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 18.1.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2522-6615/28526 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Kazan İlçe merkezine sağlık mesle-

si açılması ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Kazan İlçe Merkezine 

Sağlık Meslek Lisesi yapılması ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 kurumları arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Kqnu/Proje/Yatırım 
Kazan İlçe merkezine sağlık meslek lisesi yapılması. 
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Cevap : Ankara-Kazan İlçesinde Bakanlığımız elamanları tarafından yapılan inceleme netice
sinde, adı geçen ilçede sağlık meslek lisesi eğitim ve öğretiminin yürütülebilmesi için gerekli uy
gulama alanlarının bulunmadığı tespit edilmiş ve bu sebeple, adı geçen ilçemizde sağlık meslek li
sesi açılması hususunda herhangi bir yatırım yapma yoluna gidilmesi, şimdilik mümkün olmamış
tır. 

63. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Akdoğan Köyüne alt ge
çit yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2565) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçefler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül-, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Kızılcahamam, Akdoğan Köyüne alt geçit yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/762-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2565-6658/28569 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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Ankara-Kızılcahamam Akdoğan Köyüne alt geçit yapılmasına dair soru önergesi incelenmiş
tir. 

Köy içinden geçen derenin üzeri kapatılması istenmiş olup, 1993 yılı içinde 3x3 L=50 mt. bo
yunda kutu menfez yapılarak talep yerine getirilmiştir. 

64. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Örencik Köyü su şebe
kesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2568) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ye Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği-

şikliklerine'ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kızılcahamam, Örencik Köyünün su şebekesinin yapılması. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 
Sayı: B.02.0.012/711-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2568-6661/28572 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara - Kızılcahamam - Örencik Köyü içme suyu 1994 yılı içme suyu yapım programında 

yer almaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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65. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Başkonak Köyünün su 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2570) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kızılcahamam, Başkonak Köyüne içme suyu getirilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/763-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2570-6663/28574 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara - Kızılcahamam - Başkonak Köyü içme suyu 1994-yılı içme suyu yapım programına 
alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 

' Devlet Bakanı 
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66. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Saray Köyü çeşmeleri
ne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2571) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/dUşUncede/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Kızılcahamam, Sarayköyü çeşmelerinin biri kuruduğundan kaynak araştırması yapılması. (Di

ğerinin su kaybını önlemek için borularının değiştirilmesi) 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/707-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/2571-6664/28575 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara - Kızılcahamam - Sarayköy içme suyu tesisi mevcuttur. Kaynakta meydana gelen su 

kaybının giderilmesi için yıl içinde çalışma yapılacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
,Devlet Bakanı 
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67. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Saray Köyü sulama 
pompasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2573) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/pröjede/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 arasın

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

olacaktır? 

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

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatırım 
Kızılcahamam, Sarayköyü sulama pompasının otomatik hale getirilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/705-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.1Ö.02-7/2573-6666/28577 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Kızılcahamam - Sarayköyü sulama pompası konusunun öncelikle mahallinde incelenmesi ge

rektiğinden Ankara Köy Hizmetleri I. Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, tetkik neticesine 
göre işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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68. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Saray Köyü mezarlığı
nın nakline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2574) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kızılcahamam Sarayköyü baraj sahası altında kalan mezarlığın başka bir yere nakli. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/761-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Â.01.0.GNS.0.10.02-7/2574-6667/28578 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Kızılcahamam Saray Köyü mezarlığının nakline dair soru önergesi incelenmiştir. 
DPT'ce bu konuda ödenek ayrılmadığından herhangi bir işlem yapılamamaktadır. 
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69. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Oğlakçı Köyü yoluna 
menfez yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2578) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Kızılcahamam Oğlakçı Köyü için yapılan yeni yolda menfez yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/726-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/2578-6671/28582 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Kızılcahamam - Oğlakçı Köyü yolunun sanat yapıları program dahilinde ileriki yıllar prog

ramlarında yapılacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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70. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam Pazar Bucağı İğdir Köy 
konağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2579) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap-

. landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtileri ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Kızılcahamam, Pazar Bucağına bağlı İğdir Köyüne köy konağı yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/690-009. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2579-6672/28583 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara - Kızılcahamam - Pazar Bucağı - İğdir Köyünün köy konağı talebi, köy konağı yapı

mı 1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırıldığından bu konudaki talebin değerlendirilmesi müm
kün olamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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71. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dihçerler 'in, Kızılcahamam, Alpagut Köyündeki ara
zilerin sulanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2580) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

• Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen îşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 

Kızılcahamam, Alpagut Köyünün 200 dönüm arazisinin sulanabilmesi için bir dozer tahsis 
edilerek sulama arkı açılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/730-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :A.01.0.GNS.0.10.02-7/2580-6673/28584 sayılı yazınız. . 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'iri yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Kızılcahamam - Alpagut Köyünde araziler kum ocakları tarafından tahrip edildiğinden sulama 

tesisi yapılması uygun görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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72. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam İlçesindeki sağlık evleri
nin ebe ve hemşire ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazdı cevabı 
(7/2594) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Kızılcahamam İlçesinde sağlık evlerine 20 ebe-hemşire verilmesi. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1437 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-7/2594-6608/28519 sayılı yazılan. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Kızılcahamam İlçesindeki sağlık 

evlerinin ebe-hemşire ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
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Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Kızılcahamam İlçesinde bulunan 
sağlık evlerinin ebe ve hemşire ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
hdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Kızılcahamam İlçesinde sağlık evlerine 20 ebe-hemşirc verilmesi. 
Cevap : Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan ebe ve hemşire ta

yinleri, ilgili valilik emrine yapılmakta ve ilgili valilikçe de, ihtiyaç duyulan kurumlara dağıtımla
rı sağlanmaktadır. Bu yüzden, Kızılcahamam İlçesinde bulunan sağlık evlerinin ihtiyacı olan ebe 
ve hemşirelerin 5442 sayılı Kanuna göre valilik tarafından görevlendirilmesi ve alınacak il onayla
rının tescil edilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda da 3.3.1994 tarihli yazımız ile 
Ankara Valiliğine talimat verilmiştir. 

73. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam Devlet Hastanesinin 
doktor ve ambulans ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/2595) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklanna birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatınmda 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 kurumları arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kızılcahamam Devlet Hastanesine dahiliyeci, çocuk doktoru, göz doktoru ve ambulans veril
mesi. 

T.G . 

Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1416 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2595-6609/28520 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Kızılcahamam Devlet Hastanesinin 
doktor ve ambulans ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Kızılcahamam Devlet Hastanesine 

doktor ve araç verilmesi ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Som : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 kurumları arasın

da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var midir? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kızılcahamam Devlet Hastanesine dahiliyeci, çocuk doktoru, göz doktoru ve ambulans veril
mesi. 

Cevap : 50 yataklı olan Kızılcahamam Devlet Hastanesinde, Tedavi Kurumları Standart Yö
netmeliğine göre (1) İç Hastalıkları Uzmanı, (1) Genel Cerrahi Uzmanı, (1) Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı ve (1) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı kadrosu mevcuttur. Bu Hastanemiz
de, kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mazlum Furtun ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz
manı Dr. Gülay Çetinkaya halen görev yapmaktadırlar. İç Hastalıkları ve Göz Hastalıkları uzman
ları tayinleri için de not alınmış olup, ilk imkânda karşılanmaya çalışılacaktır. 

Ayrıca, talep edilen araçlar Bakanlığımız tarafından planlamaya alınmış olup, imkânlar dahi
linde yerine getirilmesine çalışılacaktır. 

74. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler 'in, Kızılcahamam, Pazar Bucağındaki Sağ
lık Ocağının personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/2596) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan Iş/Konu/Proje/Yatınm 

Kızılcahamam Pazar Bucağındaki Sağlık Ocağına doktor, ebe, hemşire, şoför verilmesi. 
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T.C. 

Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1436 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2596-6610/28521 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerlcr tarafından, Kızılcahamam-Pazar Sağlık Ocağı

nın personel ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerlcr'in Kızılcahamam-Pazar Bucağı 

Sağlık Ocağının personel ihtiyacı ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kızılcahamam Pazar Bucağındaki Sağlık Ocağına doktor, ebe, hemşire, şoför verilmesi. 

Cevap : Kızılcahamam - Pazar Bucağı Sağlık Ocağında, Tabip Yusuf Kaya, Sağlık Memurla
rı Murat Aydın ve Abdülkadir Gün, Ebe Songül Yılmaz ve Hizmetli Ramazan Kızılpınar halen gö
rev yapmaktadırlar. 

Adı geçen Sağlık Ocağımızdaki eksik personelin temini için planlama yapılmış olup, imkân
lar dahilinde en kısa zamanda atama yapılarak istihdamları sağlanmaya çalışılacaktır. 

75. - Ankara Milletvekili Mehnet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Uğurlu Köyüne ebe ve
rilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2597) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/dUşünccde/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 arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Kızılcahamam, Uğurlu Köyüne köy ebesi verilmesi, 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı * 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1414 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2597-6611/28522 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Kızılcahamam-Uğurlu Köyüne köy 

ebesi verilmesi ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
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Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Kızılcahamam-Uğurlu Köyüne 

ebe verilmesi ile alakalı yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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? 

e) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatınm 
Kızılcahamam, Uğurlu Köyüne köy ebesi verilmesi. 
Cevap : Kızılcahamam-Uğurlu Köyünde sağlık ocağı ve sağlık evi bulunmadığından, bu Kö

yümüze ebe tayin edilmesi mümkün olmamaktadır. 
76. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Akdoğan Köyüne sağlık 

evi yapılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2598) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtariıklanna birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 arasın

da 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 deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Y atırım 

Kızılcahamam Akdoğan Köyüne sağlık evi yapılmasının programa alınması. 
T.C. 

Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1423 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2598-6612/28523 sayılı yazılan. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Kızılcahamam - Akdoğan Köyüne 
sağlık evi yapılması ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Kızılcahamam-Akdoğan Köyüne 
sağlık evi yapılması ile alakalı yaslı soru önergesinin cevabıdır 

Soru : 1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenima
halle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "An
kara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşağıda belirti
len 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 arasın

da 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 deği-

(sikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş/Kûnu/Proje/Yatınm 
Kızılcahamam Akdoğan Köyüne sağlık evi yapılmasının programa alınması. 
Cevap : Kızılcahamam-Akdoğan Köyüne sağlık evi yapılması, Bakanlığımızca planlanmış 

olup; inşaası 1994 yılı Yatırım Programında değerlendirilecektir. 
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77. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Brüksel'de yaşayan ve kendisinden uzun süre
dir haber alınamayan bir Türk vatandaşına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin 'in ya
zılı cevabı (7/2601) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 

1.10.1993 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Soru : Sevim Bike Sobaşat isimli anne ve Hikmet Alanlı isimli babadan olma 1957 İstanbul 

doğumlu Nevzat Alanlı, 3.3.1992 tarihinde Alman vizesi ile turist olarak Almanya'ya oradan da 
Belçika vizesi ile Belçika'ya gider ve Brüksel'de ev tutarak yerleşir. Burda kaldığı müddet içinde 
her hafta annesiyle telefon görüşmesi yapar ve mektuplasın Çocuğun gönderdiği son mektup 
15.6.1992 tarihlidir ve anne aynı tarihte oğluyla telefon görüşmesi yapmıştır. Ancak bu tarihten 
sonra anne oğlundan bir haber alamaz. 

Annenin kayıp olayı hakkında İstanbul Valiliğine verdiği dilekçe, 28.7.1992 tarihinde Dışişle
ri Bakanlığına havale edilir. Aradan iki ay geçmesine rağmen anne cevap alamayınca, 28.9.1992 
tarihinde Ankara'ya gelerek tekrar dilekçe yazar. Bu dilekçesine de Dışişleri Bakanlığı henüz ce
vap vermemiştir. 

Konu hakkında Brüksel Büyükelçiliğine yapılan bir çok müracaata rağmen, elçilik olaya ge
reken ilgi ve alakayı göstermemiştir. 

Anne, tamamen kendi şahsî gayretleriyle oğlundan haberdar olabileceğini birçok belgelerle is
pat ettiği, Brüksel'de mukim Yalçın İmece'yi Ankara'da tutuklatmaya muvaffak olur. Ancak Yal
çın imece'nin ifadesi alınarak serbest bırakılır. 

Anne, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığına 15.4.1993 tarihli ve 
olayı detaylı anlattığı bir dilekçe verir. Bu dilekçesine de henüz cevap alamamıştır. 

Şimdi Dışişleri Bakanından şunların cevabını almak istiyorum. 
L Esrarengiz bir şekilde Brüksel'de ortadan kaybolan Nevzat Alanlı hakkında Bakanlığımız 

annesinin vermiş olduğu dilekçeler doğrultusunda nasıl bir çalışma yapmıştır? 
2. Konu hakkında Brüksel Büyükelçiliğinin yapmış olduğu çalışmalar nelerdir? 
3. Anne tarafından Ankara'da tutuklandırılıp ifadesi alınarak serbest bırakılan Yalçın İmece 

isimli şahıs hakkında detaylı inceleme yapılmış mıdır? 
T.C. 

Dışişleri Bakanlığı 20.12.1993 
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 

Sayı: SPLD/5900 - 463 -1675 - 7/2601 
Konu: Soru önergesi 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Bekir Sami Daçe) 

îlgi : TBMM Başkanlığının 2 Aralık 1993 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2601-
6061/28515 sayılı yazısı. 
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Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı so
ru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un Soru Önergesine Yanıt 

Sevim Bike Sobaşat isimli yurttaşımız, İstanbul Valiliğine ve Bakanlığıma yaptığı yazılı mü
racaatlarda, bir süredir Belçika'da bulunan oğlu Nevzat Alanlı'dan son zamanlarda haber alamadı
ğını belerterek, akıbeti hakkında bilgi derlenebilmesini teminen yardımımızı rica etmiştir. 

Sobaşat'in bu müracaatı üzerine, Nevzat Alanlı'nın akıbetinin araştırılması için Brüksel ve La-
hey Büyükelçilikleri ile Brüksel Başkonsolosluğumuza gerekli talimat verilmiştir. 

Brüksel Başkonsolosluğumuz tarafından yerel makamlarla da temas kurularak yapılan araştır
ma neticesi, Nevzat Alanlı'nın Belçika'da izine rastlamak mümkün olamamıştır. İlgili Belçike ma
kamları, Alanlı'nın daha önce Almanya'da bulunmuş olması nedeniyle, Alman makamlarıyla da te
mas ettiklerini ancak adı geçenin Almanya'da da bulunamadığını bildirmişlerdir. 

Nevzat Alanlı' nın Belçika dışında bir Avrupa ülkesinde bulunabileceği ihtimali de dikkate alı
narak Avrupa'daki temsilciliklerimize konu ile ilgili bir genelge gönderilmiş ve adı geçenin akıbe
tinin araştırılması istenmiştir. Ancak, ilgili temsilciliklerimizden alman yanıtlardan, Nevzat Alan
lı'nın akıbeti hakkında ilgili ülke makamlarında herhangi bir bilginin bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Tüm bu gelişmelerden, zamamnda, Bayan Sobaşat'a bilgi verilmiştir. Adı geçenin TBMM Di
lekçe Komisyonuna verdiği dilekçe de Bakanlığımızca yanıtlanmıştır. 

Konu hakkında Belçika' nın Ankara Büyükelçiliğine de bir nota ile başvurularak, Nevzat Alan
lı'nın akıbetinin araştırılması istenmiştir. 

Konuya ilişkin araştırmalara ilgili dış temsilciliklerimizce devam edilmektedir. 
78. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Devlet Bakanlığı döneminde bazı gazetelerde kre

di dağıtıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ce
vabı (7/2603) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı cevaplandırılmasını de

laletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular: 
1. Parlamento Dergisinin Ağustos 1993 sayısında Devlet Bakanlığınız sırasında basına 2.6 

trilyon TL. kredi dağıtıldığı, bu kredinin 425 milyarının Sabah, 425 milyarının Hürriyet, 334 mil
yarının Milliyet, 229 milyarının Türkiye ve 49 milyarının zaman Gazetesine verildiği haberi doğ
ru mudur? 

2. Bu paralar bahsi geçen mevkutelere hangi tarihlerde ve hangi fonlardan verilmiştir. 
3. Devlet Bakanlığından ayrılıp Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığına aday olduğunuzu açık

lamadan birkaç saat önce Hürriyet ve Sabah gazetelerine para vermiş olmanızı siyasî ahlak ile na
sıl bağdaştırıyorsunuz? 

4. Toplumu bu ahlakla mı temizleyeceksiniz? 
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T.C. 

Devlet Bakanlığı 16.5.1994 

Sayı: B.02.0.004/50/01057 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreterliğine 

İlgi: 2.12.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2603-6695/28692 sayılı yazıları. 
îlgi yazılarında belirtilen Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in Sayın Başbakanımıza tevcih 

ettiği yazılı soru önergesinde yer alan cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. . 

Başbakan Adına 

Ali Şevki Erek 

Devlet Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'm Soruları Hakkındaki Görüşlerimiz 

Soru 1. Parlamento Dergisinin Ağustos 1993 sayısında Devlet Bakanlığınız sırasında basma 
2.6 trilyon TL. kredi dağıtıldığı, bu kredinin 425 milyarının Sabah, 425 milyarının Hürriyet, 334 
milyarının Milliyet, 229 milyarının Türkiye ve 49 milyarının Zaman Gazetesine verildiği haberi 
doğrumudur? 

Cevap 1. Hayır doğru değildir. 

Soru : 2. Bu paralar bahsi geçen mevkutelere hangi tarihlerde ve hangi fonlardan verilmiştir. 

Cevap: 2. Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonundan 92/2805 ve 93/4000 
sayılı Kararnamelerin hükümlerine uygun Fon Kaynaklı Krediler olarak; bahsi geçen mevkuteler
den; 

Kuruluş - Yapılan Ödeme Ödeme Tarihi 

Hürriyet Gazetesine 8.0 Milyar TL. 5.4.1993 

Sabah Gazetesine 8.8 Milyar TL. 7.5.1993 
Sabah Gazetesine 8.3 Milyar TL. 7.5.1993 

Milliyet Gazetesine 5.6 Milyar TL 25.12.1992 

Milliyet Gazetesine 7.0 Milyar TL. 5.4.1993 

Milliyet Gazetesine 29.4. Milyar TL. 11.5.1993 

verildiği yapılan incelemeden anlaşılmıştır. 
Soru : 3. Devlet Bakanlığından ayrılıp Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığına aday olduğunu

zu açıklamadan birkaç saat önce Hürriyet ve Sabah gazetelerine para vermiş olmanızı siyasî ahlak 
ile nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

Cevap: 3. Konunun Sayın Başbakanımızla ve Sayın Başbakanımızın adaylığıyla hiçbir suret
te ve şekilde ilişiği yoktur. Adı geçen mevkuteler yasalarca tanınan haklan, yasalar çerçevesinde 
kullanmışlardır. 
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Kaldı ki Sayın Başbakanımızın Devlet Bakanlığından istifa dilekçesini 8 Haziran 1993'de ver
miştir. Ödeme tarihleri incelendiğinde; ödemelerle ilgili müracaat tarih ve işlem süreleri göz önü
ne alındığında (özellikle 1992 Aralığında; 1993 Nisan başında); Merhum Özal'm hayatta olduğu 
ve adaylık konusundan söz edilemeyeceği aşikârdır. 

Siyasî ahlak anlayışımız, Türkiye Cumhuriyetinde Devletin ve Milletin mutlak yararını tam 
olarak kapsar. 

Soru : 4. Toplumu bu ahlakla mı temizleyeceksiniz? 

Cevap: 4. Evet. 

79. - Kütahya Milletvekili Mahmut RaufErtekin'in, bazı ekonomik göstergelere ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevke Erek'in yazılı cevabı (7/2609) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 

Kütahya 

Bilindiği üzere Ağustos 1993 ayı itibariyle enflasyon % 71, dış ticaret açığı 7.8 milyar dolar, 
cari işlemlar açığı 3.4 milyar dolara ulaşmıştır. 

Soru 1. Koalisyonun iktidara geldiği 20 Ekim 1991 tarihinde enflasyon, dış ticaret ve cari iş
lemler açığı miktarları ne kadardır? 

Soru 2. Sizin Başbakanlığı devraldığınız Temmuz 1993 tarihinde enflasyon dış ticaret açığı, 
cari işlemler açığı miktarları ne kadardır? ! - • 

Soru 3. iç ve dış borç miktarları 1 ve 2 nci sorularda belirtilen tarihlerde ne kadardır? Şu an
da ne kadardır? j 

Soru 4. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak göreve başladığınız 20 Ekim 1991 tari
hinde enflasyon, iç ve dış borç, dış ticaret açığı, cari işlemler açığı için hedefleriniz nelerdi? Bu he
deflere neden ulaşamadınız? 

Soru 5. Temmuz 1993 ayında Başbakansınız, 4 üncü soruda belirtilen ekonomik ölçüler için 
hedefleriniz ve bunların vadeleri nelerdir? 

Soru 6. Mevcut iç ve dış borçları vadeleri açısından açıklar mısınız? 
Soru 7. 2 yılda 1993 bütçesi kadar ek borçlanmaya gittiniz. Bu ortamda üretime dayalı sağ

lıklı bir büyümeyi nasıl gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? 
Soru 8. Geçen 2 yılda ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak yapamadıklarınızı, 

Başbakan olarak yapabilecek olmanıza olan inancınıza kaynak teşkil eden güç nedir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 16.5.1994 
Sayı: B.02.0.004(50)01049 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliğine 

İlgi: 2.121994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2609-6702/28705 sayılı yazılan. 
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İlgi yazılarında belirtilen Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in Sayın Başkanımıza 
tevcih ettiği yazılı soru önergesinde yer alan cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arzederim. 
Başbakan Adına 
Ali Şevki Erek 
Devlet Bakanı 

Soru 1. Koalisyonun iktidara geldiği 20 Ekim 1991 tarihinde enflasyon, dış ticaret ve cari iş
lemler açığı miktarları ne kadardır? 

Cevap 1. Enflasyon % 66.5, dış ticaret açığı 6 360 milyon dolar, cari işlemler açığı 526 mil
yon dolardır. 

Soru 2. Sizin Başbakanlığı devraldığınız Temmuz 1993 tarihinde enflasyon dış ticaret açığı, 
cari işlemler açığı miktarları ne kadardır? 

Cevap 2. Enflasyon % 67.2 idi. Dış ticaret açığı 6.459 milyon dolar, cari işlemlar açığı 3.263 
milyon dolardır. • 

Soru 3. İç ve dış borç miktarları 1 ve 2 nci sorularda belirtilen tarihlerde ne kadardır? Şu an
da ne kadardır? 

Cevap 3. (59 381 Milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir. 

Soru 4. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak göreve başladığınız 20 Ekim 1991 tari
hinde enflasyon, iç ve dış borç, dış ticaret açığı, cari işlemler açığı için hedefleriniz nelerdi? Bu he
deflere neden ulaşamadınız? 

Cevap 4. Hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisini sağlığa kavuşturmaktır. İktidarı dev-
raldığımdaki tüm ekonomik ve politik dengelerin bozukluğu ve sağlıksızlığım düzeltmek için, Tür
kiye Cumhuriyetinin millî yararlan doğrultusunda cesaretli ve kararlı icraatımızı uyguluyoruz. 

Soru 5. Temmuz 1993 ayında Başbakansınız, 4 üncü soruda belirtilen ekonomik ölçüler için 
hedefleriniz ve bunlann vadeleri nelerdir? 

Cevap 5. Bunu mümkün olan en kısa sürede gerçekleştireceğiz. 

Soru 6. Mevcut iç ve dış borçları vadeleri açısından açıklar mısınız? 

Cevap 6. Ortalama 13,4 yıl. 

. Soru 7. 2 yılda 1993 bütçesi kadar ek borçlanmaya gittiniz. Bu ortamda üretime dayalı sağ
lıklı bir büyümeyi nasıl gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? 

Cevap 7. Özellikle; üretim, ihracat, millî eğitim, sağlık, millî gelir konularına gereken önem 
verilerek; millî birlik ve bölünmezliğimiz korunarak. 

Soru 8. Geçen 2 yılda ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak yapamadıklannızı, 
Başbakan olarak yapabilecek olmanıza olan inancınıza kaynak teşkil eden güç nedir? 

Cevap 8. Milletimizin sağduyusu; ve kişisel ve partisel çıkarları bir kenara bırakarak Türkiye 
Cumhuriyetinin mutlak yaranna dönük, inanç, kararlılık, cesaret ve doğruluğumuzdur. 

80. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, kamu bankalarından ödenen fon kaynaklı kredilere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/2618) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delaletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 

Gaffar Yakın 

Afyon 

1. Kamu bankalarından, 1992 yılında ve 1993 yılının ilk 9 ayında hangi kişi ve kuruluşlara ne 
kadar fon kaynaklı kredi kullandırılmıştır? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 16.5.1994 

Sayı: B.02.0.004(50)01050 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliğine 

İlgi: 2.12.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2618-6723/28735 sayılı yazıları. 
İlgi yazılarında belirtilen Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın Sayın Başkanımıza tevcih ettiği 

sorunun; 
1. Genel anlamda istişari mahiyette olması ve bu amacı taşıması; 

2. İstenilen bilgilerin tüm kişi ve kurumları kapsaması İçtüzüğümüzün ve Bankalar Kanunu
muzun hükümleri muvacehesinde sorunun mahiyeti ve ticarî sır sayılabilmesi itibariyle cevaplan
dırılmasının yasalarımıza uygun düşmediği mütalaa edilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Başbakan Adına 
Ali Şevki Erek 

Devlet Bakanı 

81. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik-Söğüt İlçesi Tuzaklı Köyünün içme suyu ih
tiyacı ile kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/2683) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafından yazılı olarak cevpalandı-
rılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Bilecik İli Söğüt İlçesi Tuzaklı Köyünün içme suyu yetersiz bulunmaktadır. Bu köyümüzün 
içme suyu şebekesi ne zaman yeterli duruma getirilecektir? 

Bu köyümüzün kanalizasyon şebekesi projelendirilme aşamasına gelmiştir. Köy halkının sağ
lığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni bütçe döneminde ne gi
bi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? 
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T.C. 

Devlet Bakanlığı . 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/803-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A.01.0.GNS.0.10.02-7/2683-6801/28841 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilecik-Söğüt-Tuzaklı Köyünün içme suyu 1994 yılı içme suyu yapım programlarında yer al
maktadır. 

Kanalizasyon talebi ödenek yetersizliği nedeniyle 1994 yılı programına alınamamış olup, büt
çe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

82. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar İlçesi Selim Köyünün kanalizas
yon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2706) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Bilecik İli Yenipazar İlçesi Selim Köyünün projelendirilme aşamasına gelmiş olan ve köy hal

kımızın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni bütçe döne
minde ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olackatır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/802-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2706-6824/28864 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Yenipazar-Selim Köyünün kanalizasyon sorununa dair soru önergesi incelenmiştir. 
Yenipazar-Selim Köyü kanalizasyon projesi hazır olup.program tekliflerinde dikkate alınacak

tır. Bütçe imkânlarına göre ek program çalışmalarında da dikkate alınacaktır. 
83. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Gölpazarı İlçesi Şahinler Köyünün içme 

suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2709) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik İli Gölpazarı İlçesi Şahinler Köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış 
olan örnek gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan köyümüze bu ko
nuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olackatır? 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/800-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2709-6827/28867 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. . 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Gölpazarı-Şahinler Köyünün içme suyu ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyde çeşmeli sistem mevcut olup, kapalı şebeke yapılması etüt ve projesinin ik

malinden sonra değerlendirilecektir. 

84. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar İlçesi Nasuhlar Köyünün içme 
suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (712710) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik İli Yenipazar İlçesi Nasuhlar Köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış 
olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde, evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan köyü
müze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır? 

Proje çıalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yorsunuz? 

T.C 
Devlet Bakanlığı ^ 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/801-009 \ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :A.01.0.GNS.0.10.02-7/2710-6828/28868 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Yenipazar-Nasuhlar Köyünün içme suyu ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün içme suyu 1994 yılı yapım programında yer almaktadır. 

- 4 3 2 -



T.B.M.M. B:104 17 .5 .1994 0 : 3 

85. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi Yeniüreyli Köyünün Kana
lizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2712) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik İli Bozüyük İlçesi Yeniüreyil Köyünün projelendirilme aşamasına gelmiş olan ve köy 
halkımızın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni bütçe dö
neminde ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı :B.02.0.012/798-009 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2712-6830/28870 sayılı yazınız 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Bozüyük-Yeniüreyil Köyü kanalizasyon sorununa dair soru önergesi incelenmiştir. 

Bozüyük-Yeniüreyil Köyü kanalizasyon inşaatı 1993 yılı yatırım programında iken köylü 
katkısı sağlanamadığı için programdan çıkartılmıştır. 

86. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik-Söğüt İlçesi Yeşilyurt Köyünün içme suyu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2716) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik İli Söğüt İlçesi Yeşilyurt Köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış olan 
bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan köyümüze 
bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır. 

Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/799-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2716-6834/28874 sayılı yazınız 
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Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Söğüt-Yeşilyurt Köyünün içmesuyuna dair soru önergesi incelenmiştir. 

Söz Konusu köyün içmesuyu 1994 yılı programında yeralmaktadır. 

87. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Yenipazar İlçesi Tohumlar Köyünün ka
nalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2722) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik İli Yenipazar İlçesi Tohumlar Köyünün projelendirilme aşamasına gelmiş olan ve köy 
halkımızın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni bütçe dö
neminde ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/797-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2722-6834/28880 sayılı yazınız 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

, A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Yenipazar-Tohumlar Köyü kanalizasyon sorununa dair soru önergesi incelenmiştir. 
Yenipazar-Tohumlar Köyü kanalizasyon yapımı için köylü müracaatı olmadığından herhangi 

bir işlem yapılamamamıştır. 

88. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik-Gölpınar İlçesi Tongurlar Köyünün içme 
suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2728) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik İli Gölpazan İlçesi Tongurlar Köyünü yurdumuzun batısında doğu misali geri kalmış 
olan bir örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzde evlerinde bir su şebekesi bile bulunmayan köyü
müze bu konuda yeni bütçe döneminde ne gibi katkılarınız olacaktır. 
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Proje çalışmaları yapılmış olan bu içme suyu şebekesini ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/795-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2728-6846/28886 sayılı yazınız 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-Gölpazarı-Tongurlar Köyünün içmesuyu ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz Konusu ünite 1994 yılı içmesuyu proje programında bulunmakta olup, projesinin ikmalin

den sonra değerlendirilecektir. 

89 — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik-înhisar İlçesi Çay Köyünün kanalizasyon 
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2729) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik İli İnhisar İlçesi Çay Köyünün projelendirilme aşamasına gelmiş olan ve köy halkımı
zın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon şebekesinin yapımı ile ilgili yeni bütçe dönemin
de ne gibi çalışma ve uygulamalarınız olacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/796-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2729-6847/28887 sayılı yazınız 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Bilecik-İnhisar Çay Köyü kanalizasyon sorununa dair soru önergesi incelenmiştir. 

Adı geçen köye kanalizasyon yapımı 1994 yılı yatırım programına alınmıştır. 

90. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir TV binasının 
tadilatı için İtalya'dan mermer getirtildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/2804) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sıraladığım soruların Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasa 

nı saygılarımla arz ederim. 

Cengiz Bulut 
İzmir 

İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Kanal Ege'nin Fuar'daki binası tadilat yapı
lırken; 

— İtalya'dan mermer getirildimi? 
— Toplam kaç paradır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 17.5.1994 
Sayı: B050MAH0650002/481 

Konu : İzmir Milletvekili. 
Sayın Cengiz Bulut'un 
Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : TBMM Başkanlığının 10.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/2804-7363/29734 

sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İzmir Milletvekili Cengiz 
Bulut'un "İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir TV binasının tadilatı için İtalya'dan mermer ge-
tirtildiği iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak valilik aracılığıyla İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığından alınan yazıda : ° 

1. Önergede bahse konu Kanal Ege TV binasının içinde ve dışında kullanılan granit mermer
lerin ithal olduğu, ancak hangi ülkeden getirtildiğinin bilinmediği, 

2. Kullanılan mermer ve diğer malzemeler için ödenen para tutarının (ankraj malzemeleri ve 
% 5 zayiat dahil, % 25 müteahhit kârı ile montaj işçiliği hariç) toplam 3.955.384.132.- TL. olduğu, 

bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

91. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan İlçesinin sağlık ocağı ihtiyacı
na ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2898) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre .Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Sincan İlçesindeki sağlık ocağının Devlet Hastanesine dönüştürülmesi veya yeni bir sağlık 
ocağı yapılması hususunda bir çalışma yapılıp yapılmadığı. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1432 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2898-6996/29036 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Sincan İlçesinin sağlık ocağı ihtiya
cı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in Sincan Sağlık Ocağının Devlet Hastanesine dö

nüştürülmesi veya bu ilçede yeni bir sağlık ocağı yapılması ile alâkalı yazılı soru önergesinin ce
vabıdır. : 

Soru : "1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli Başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, 
Çamlıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamhklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen 
"Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda be
lirtilen konuda/projede/düşünccde/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

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

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

"Sorulan îş / Konu / Proje / Yatırım 

"Sincan İlçesindeki Sağlık Ocağının Devlet Hastanesine dönüştürülmesi veya yeni bir sağlık 
ocağı yapılması hususunda bir çalışma yapılıp yapılmadığı" 

Cevap : Bakanlığımız kayıtlarının tetkikinden; Sincan İlçesine (3) adet sağlık ocağı planlandı
ğı; bunlardan, (1) ve (2) Numaralı sağlık ocaklarının kendi binalarında, (3) Numaralı Ulubatlı Ha
san Sağlık Ocağının ise, 03.02.1994 gün ve 2600/874 sayılı Makam Onayı muvacehesinde, kirası 
Çevrekent Yunusemre Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince ödenecek olan binada faaliyet gös
terdiği anlaşılmıştır. 

Sözkonusu sağlık ocaklarının, bu ilçemizde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri bakımından şim
dilik yeterli olduğu düşünülmektedir. 

92. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler 'in, Nallıhan Sağlık Meslek Lisesinin branş 
öğretmeni ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2908) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

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

da herhangi bir koordinasyon vegörüş alışverişi yapılmış mıdır? 

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje /Yatırım 

Nallıhan Sağlık Meslek Lisesine medikal çıkışlı iki meslek dersi öğretmeni atanması. 
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T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1418 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2908-7006/29046 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Nallıhan Sağlık Meslek Lisesine öğ

retmen atanması ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in Nallıhan Sağlık Meslek Lisesine öğretmen 

atanması ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır. : 
Soru : "1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 

Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli Başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, 
Çamlıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen 
"Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda be
lirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
"Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
"Nallıhan Sağlık Meslek Lisesine medikal çıkışlı iki meslek dersi öğretmeni atanması." 
Cevap : 170 öğrencisi bulunan Nallıhan Sağlık Meslek Lisemizde; Ana-Çocuk Sağlığı bran

şından (2), Çevre Sağlığı branşından (2), Medikal branştan (1) ve Toplum Sağlığı branşından (2) 
olmak üzere, toplam (7) meslek dersleri öğretmeni ve (5) kültür dersleri öğretmeni görev yapmak
tadır. 

Ayrıca, (1) meslek dersi öğretmeni tayin edilmek üzere teklif yapılmış olup; bu okulumuzun 
kadro standardına göre meslek dersleri öğretmeni açığı bulunmamaktadır. 

93. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Devlet Hastanesinin branş
larda uzman hekim ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/2909) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö-
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neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. r 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Nallıhan Devlet Hastanesinde açık bulunan branşlarda (kadın doğum, çocuk, göz, K.B.Ö., or
topedi) uzman hekim atanması. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.10.0.HKM.0.00.00.0Ö-9239/1433 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2909-7007/29047 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Nallıhan Devlet Hastanesinin uz

man hekim ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in Nallıhan Devlet Hastanesine uzman hekim atan

ması ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır. : 
Soru : "1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 

Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli Başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, 
Çamlıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklanna birer sureti gönderilen 
"Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda be
lirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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"a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

"b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

"Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

"Nallıhan Devlet Hastanesinde açık bulunan branşlarda (kadın doğum, çocuk, göz, K.B.B., or
topedi) uzman hekim atanması." 

Cevap : 40 yataklı olan Nallıhan Devlet Hastanesinde (1) İç Hastalıkları Uzmanı, (1) Genel 
Cerrahi Uzmanı, (l) Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve (1) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz
manı kadrosu mevcuttur. Bu hastanemizin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ihtiyacı ile Ço
cuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ihtiyacı not alınmış olup; ilk imkânda, bu branşlardaki uzman 
tabip ihtiyacı giderilmeye çalışılacaktır. • 

Yataklı Tedavi Kurumlan Standart Kadro Yönetmeliğine göre, atama yapılması istenen diğer 
branşlar için bu hastanemizde standart uzman tabip kadrosu bulunmadığından, bu branşlarda ata
ma yapılması zözkonusu değildir. • 

94. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Osmanlcöyü sağlık evinin ebe 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2910) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

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

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 
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e) Şözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Nallıhan Osmanköyü Sağlık Evine ebe verilmesi. 

T.C 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1426 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 15.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2910-7008/29048 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Nallıhan-Osmanköyü Sağlıkevinin 

ebe ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in Nallıhan-Osmanköyü Sağlıkevinin Ebe ihtiyacı 
ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır. : 

Soru : "1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli Başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, 
Çamlıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, KaZan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen 
"Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda be
lirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
"Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
"Nallıhan Osmanköyü Sağlık Evine ebe verilmesi." 
Cevap : Nallıhan-Osmanköyü Sağlıkevinde görev yapmak üzere, Ebe Sevgül Arı Bakanlığı

mız tarafından tayin edilmiştir. 

95. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Bey dili Köyünün sağlık oca
ğı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (712911) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşlan ve hatta Özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö-
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neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkohusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Nallıhan, Beydili Köyüne Sağlık Ocağı açılması. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1412 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2911-7009/29049 sayılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Nallıhan-Beydilli Köyünün sağlık 

ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı som önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in Nallıhan-Beydilli Köyünün Sağlık Ocağı ihtiya

cı ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır.: 

Soru : "1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli Başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazan, 
Çamlıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklanna birer sureti gönderilen 
"Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda be
lirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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"a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

"b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

"Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

"Nallıhan, Beydilli Köyüne Sağlık Ocağı Açılması." 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ilâ 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir. 

1990 yılı genel nüfus sayımına göre, Nallıhan-Beydilli Köyünün nüfusu 754 kişidir. Durumu, 
ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmakla beraber; nüfusu yukarı
da belirtilen kritere uymayan Beydilli Köyüne, bu haliyle Sağlık Ocağı açılması mümkün görüle
memektedir. 

Ancak, Beydilli Köyü Muhtarının Bakanlığımıza göndermiş olduğu dilekçe üzerine, bu Köyü
müze Sağlıkevi planlanmış olup; planlanan bu Sağlıkevinin de, mahallince verilen binada faaliye
te geçmiş olduğu tespit edilmiştir. 

96. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan Sağlık Ocağının Devlet Has
tanesine dönüştürülmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2912) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Nallıhan Sağlık Ocağının, Orman Bakanlığından Sağlık Bakanlığına devredilen 35 dönüm ar
sa üzerinde Devlet Hastanesine dönüştürülmesi. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 , 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.10.0.HKM.0.Ö0.00.00-9239/1434 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2912-7010/29050 sayılı yazılan. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından,.Nallıhan Sağlık Ocağının Devlet 
Hastanesine dönüştürülmesi ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in Nallıhan Sağlık Ocağının Devlet Hastanesine 

dönüştürülmesi ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır.: 

Soru : "1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli Başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazan, 
Çamlıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen 
"Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda be
lirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

"a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

"b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

"e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
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"Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

"Nallıhan Sağlık Ocağının, Orman Bakanlığından Sağlık Bakanlığına devredilen 35 dönüm 
arsa üzerinde Devlet Hastanesine dönüştürülmesi." 

Cevap : Nallıhan İlçesine 100 yataklı Devlet Hastanesi yapımı 1994 yılı yatırım programında 
931000030 Proje Numarası ile yer almıştır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığından edinilen bilgiye gö
re de, bu Hastane inşaatının ihalesi 07.01.1994 tarihinde yapılmıştır. 

97. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler 'in,Nallıhan Alan Köyü sağlık evi ihtiyacı
na ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2915) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Nallıhan, Alan Köyüne sağlık evi yapılması. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1417 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNŞ.0.10.00.02-7/2915-7013/29053 sayılı yazıları. 
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Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Nallıhan-Alan Köyüne sağlık evi 
yapılması ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in Nallıhan-Alan Köyüne sağlık evi yapılması ile 

alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır.: 

Soru : "1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli Başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, 
Çamlıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen 
"Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda be
lirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

"a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

"b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

"Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
"Nallıhan, Alan Köyüne sağlık evi yapılması." 
Cevap : Nallıhan-Alan Köyüne sağlık evi yapılması, Bakanlığımızca planlanmış olup; hizmet 

binasının inşaası da, Bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar yatırım programlarında gerçekleştiril
meye çalışılacaktır. 

98. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı, Sinanlı Köyü sağlık ocağının 
eleman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2918) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklanna birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Polatlı, Sinanlı Köyü Sağlık Ocağına ebe-hemşire verilmesi. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı • ' _ _ . ' • 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği , 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1427 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGÎ: 15.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2918-7016/29056 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Polatlı-Sinanlı Sağlık Ocağının per
sonel ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in Polatlı-Sinanlı Köyü Sağlık Ocağının eleman 

ihtiyacı ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır.: 
Soru : "1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 

Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli Başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, 
Çamlıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen 
"Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda be
lirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
"Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
"Polatlı, Sinanlı Köyü Sağlık Ocağına ebe-hemşire verilmesi." 
Cevap : PolatlıTSinanlı Köyü Sağlık Ocağında görev yapmak üzere, Ebe Birgül Kanber Ba

kanlığımızca tayin edilmiştir. 
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99. —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı, Türkobası Köyünün dispanser 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/2922) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve . 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

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

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

olacaktır? 

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Polatlı, Türkobası Köyüne Dispanser açılması. 

TC. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1435 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2922-7020/29060 sayılı yazılan. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler tarafından, Polatlı-Türkobası Köyüne dispan

ser açılması İle ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte-sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in Polatlı Türkobası Köyüne Dispanser açılması ile 

alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır.: 
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Soru : "1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli Başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, 
Çamlıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni-, 
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen 
"Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda be
lirtilen konuda/projcde/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

"a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

"b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

"Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
"Polatlı, Türkobası Köyüne Dispanser açılması." 

Cevap : Nüfusu 30.000 ve üzerinde olan ilçe merkezlerinde Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Plan
laması Merkezleri ve dispanser açılabildiğinden, Polatlı'nın Türkobası Köyüne AÇSAP merkezi 
veya dispanser açılması şimdilik sözkonusu değildir. 

100. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Karacaahmet Köyünün içme 
suyu şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2971) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? v . - ' 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 
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e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım -

Polatlı Karacaahmet Köyü içme suyu şebekesi için boru verilmesi ve köy yolunun yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/750-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.0L0.GNS.0.10.00.02-7/2971-7069/29109 sayılı yazınız 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara-Polatlı-Karacaahmet Köyü içmesuyu şebekesi 1992 yılı yatırım programında yapılmış 
ve köy yeterli içmesuyuna kavuşturulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

101. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polath-İnler Köyünün sulama suyu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2972) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygıduyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafındaıTyazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

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

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

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
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Sorulan iş / Konu / Proje / Yatırım * • • 

Polatlı, İnler Köyü arazilerinin sulanmasını teminen sulama projesi yapılması. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 
Sayı: B.02.0.012/749-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2972-7070/29110 sayılı yazınız 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara-Polatlı-İnler Köyüne sulama suyu temini konusu 1993-1996 yılı yatırım programımız
da yer almakta olup, toplam ödeneği 3.5 milyardır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

102. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı Toydemir Köyü su pompası
nın tamirine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2973) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazan, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatınm 

Polatlı, Toydemir Köyünde bulunan sık sık anza yapan su pompasının tamiri için yardımcı 
olunması. 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/748-009 
Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2973-7071/29111 sayılı yazınız 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Polatlı-Toydemir Köyü içmesuyu tesisine 10.7.1991 yılında tahsis edilen dalgıç pompa 1992 
yılında monte edilmiş olup, herhangi bir şikayette bulunulmamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

103. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Sazılar Köyünün içme suyu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2974) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Polatlı, Sazılar Köyüne içme suyu verilmesi. 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/747-009 
Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2974-7072/29112 sayılı.yazınız 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara-Polatlı-Sazılar Köyü içmesuyu tesisi tamamlanarak hizmete açılmıştır. 
Bilgilerine arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

104. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Mah Köyü arazilerinin su
lanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2975) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Polatlı Malı Köyü arazilerinin Ankara çayından sulanmasını teminen proje yapılıp uygulama

ya alınması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994. 

Sayı: B.02.0.012/746-009. 
Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2975-7073/29113 sayılı yazınız 

- 4 5 4 -



T.B.M.M. B:104 17 .5 .1994 0 : 3 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara-Polath-Malı Köyü arazilerinin sulanması 1994-1998 yılları Yatırım Programında yer 
almakta olup, toplam ödeneği 30 milyar TL., 1994 yılı ödeneği ise 100 milyar TL.'dır. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

105. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı Tatlı Kuyu Köyüne içme suyu 
temin edilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2977) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Polatlı, Tatlı Kuyu Köyüne içme suyu temin edilmesi 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/745-009 , 
Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2977-7075/29115 sayılı yazınız 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara Polatlı Tatlıkuyu Köyü içmesuyu 1994 yılı içmesuyu yapım programındadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakam 
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106. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Kıranharmanı Köyü ve çevre 
köy arazilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2978) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütünTcamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dör 
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş /Konu/ Proje / Yatırım 
Polatlı, Kırariharmanı Köyü ve civarındaki 5 köyün arazilerinin toplulaştırılması. 

T.C 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/744-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2978-7076/29116 sayılı yazınız 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara-Polatlı Kırariharmanı Köyünde arazi toplulaştırma konusunda herhangi bir çalışma bu

lunmamaktadır. 
Ancak, adı geçen köyün arazilerinin yağmurlama sistemi ile sulanması konusu 1994 yılı prog

ramına alınmıştır. Projenin toplam keşfi 6.500.000.000.- TL. olup, 1994 yılı ödeneği bir milyar 
TL.'dır. Yağmurlama projesinin uygulanmasından sonra arazi malikleri muvafakat ettikleri takdir
de toplulaştırma çalışmaları yapılacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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707. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı Kocahacılı Köyünün su ihti
yacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2980) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncedc/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? . 

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Polatlı, Kocahacılı Köyü su ihtiyacı için gölet yapılması. 

T.C 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/740-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2980-7078/29118 sayılı yazınız 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara-Polatlı-Kocahacılı Köyüne sulama amaçlı gölet yapılması için gerekli etüd çalışmala

rı devam etmekte olup, tetkik neticesine göre işlem yapılacaktır. 
Bilgilerine arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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108. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Kar gah Köyünün iki mahal
lesine içme suyu teminine ilişkin sorusu ye Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2983) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Polatlı,Kargalı Köyü iki mahallesine içme suyu için kepçe verilmesi. 

T.G 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/743-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2983-7081/29121 sayılı yazınız 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara-Polatlı-Kargalı Köyü içmesuyu tesisi mevcuttur. Köylü kendi imkânları ile sondaj ku

yusu açmış olup, yapılacak kuyu tecrübesinden olumlu sonuç alınması halinde mevcut tesise ilave 
yapılacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. ( 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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709. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Eskipolatlı Köyünün su ihti
yacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2990) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Polatlı, Eskipolatlı Köyünün yetersiz olan su işinin halli. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/742-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2990-7088/29128 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara-Polatlı-Eskipolatlı Köyü içmesuyu tesisi mevcut olup, yıl içinde membaa ilavesi yapı
lacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakam 
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110. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polath-Çanakçı Köyü su sorununa 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2992) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

Sorulan iş / Konu / Proje / Yatırım 

Polatlı, Çanakçı Köyü su sorununun halledilmesi. 

T.C 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/741-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2992-7090/29130 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara-Polatlı-Çanakçı Köyü içmesuyu tesisi tamamlanarak hizmete açılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. . 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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111. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nalhhan-Güzelöz Köyü kanalizasyon 
projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdiilbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2993) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Nallıhan, Güzelöz Köyü yarım kalan kanalet ve beton bentlerinin tamamlanması. Kanalizas

yon projesinin 1992 programına alınıp alınmadığı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/787-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2993-7091/29131 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerine arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Güzelöz Köyünün kanalizasyonuna dair soru önergesi incelenmiştir. 

DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması nede
niyle bahse konu talep değerlendirilmemiştir. 
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112. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Ömerşeyhler Köyünün su
lama suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülhaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2997) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Nallıhan, Ömerşeyhler Köyü arazilerinin sulanabilmesi için köy yaylasında Sarsun mevkiinde 

bulunan suyun araziye indirilmesinin sağlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/739-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2997-7095/29135 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara-Nallıhan Ömerşeyhler Köyünün sulama suyu temini konusu ile ilgili 1990 yılında etüd 

yapılmış, ancak sözü edilen kaynağın debisinin (1 İt/sn) Devlet yatırımını gerektirecek miktarın çok 
altında olması nedeniyle etüd neticesi menfi değerlendirilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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113. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Beydili Köyünün su, men
fez, kanalizasyon ve köy içi yollarının yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/2992) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı.duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

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

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

olacaktır? 

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

Sorulan iş / Konu / Proje / Yatırım 

Nallıhan, Beydili Köyünün su, menfez, kanalizasyon ve köy içi yollarının yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/780-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3000-7098/29138 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerine arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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Ankara-Nallıhan-Beydili Köyü ihtiyaçları hakkındaki soru önergesi incelenmiştir. 

Nallıhan-Bcydilli Köyüne memba ilavesi yapılarak içmesuyu yeterli hale getirilmiştir. 

Nallıhan-Beydilli Köyünün kanalizasyon inşaatı 1990 yılında yapılmıştır. Beydilli köyyolu-
nun I. kat asfalt kaplaması ise ileriki yıllarda program dahilinde ileriki yıllarda yapılacaktır. 

114. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Çamalan Köyüne sulama 
göleti yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3004) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

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

Sorulan iş / Konu / Proje / Yatırım 
Nallıhan, Çamalan Köyüne sulama göleti yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/723-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3004-7102/29141 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Nallıhan Kaymakamlığının müracaatı ile 21.6.1990 tarihinde Çamalan Köyünde Ankara Köy 
Hizmetleri 1. Bölge Müdürlüğü tarafından gölet yapılması talebi incelenmiş, anılan yerde DSİ Ge
nel Müdürlüğünce sulama göletinin inşaatına başlandığı tespit edilmiştir. 

Bu nedenle Köy Hizmetleri Teşkilatınca herhangi bir uygulama yapılmayacaktır. 
Bilgilerine arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

115. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Alan Köyü Solaklar Mahal
lesine içme suyu deposu yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı ce
vabı (7/3010) 

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

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

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Nallıhan, Alan Köyü Solaklar Mahallesine içme suyu deposu yapılması 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/721-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3010-7108/29148 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara-Nallıhan-Alan-Solaklar Mahallesinin içmesuyu tesisi mevcut olup, depo talebi önü

müzdeki yıllarda yapılacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. . „ . . . 
. A. Bakı Ataç 

Devlet Bakanı 
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116. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Aydoğmuş Köyüne içme su
yu deposu ve şebeke yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/3011) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Nallıhan, Aydoğmuş Köyüne içme suyu deposu ve şebeke yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/720-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10,00.02-7/3011-7109/29149 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara-Nallıhan-Aydoğmuş Köyü içmesuyu tesisi mevcut olup, depo talebi önümüzdeki yıl-
<. larda değerlendirilecektir. 

Bilgilerine arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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117. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Akdere Köyünün içme suyu 
ve Ilıca Mevkiinin çeşitli ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı ce
vabı (713013) ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
• M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Nallıhan, Akdere Köyüne içme suyu temin edilmesi; Ilıca Mevkiine sulama bent ve beton ka

nal yapılması; Kanalizasyon yapılması; Camiinin onarımının yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/7791-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3013-7111/29151 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin yazılı cevabı ilişikte 

sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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Ankara-Nallıhan-Akdere Köyünün ihtiyaçlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Adıgeçen köyün içmesuyu tesisi mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır. 

Akdere köyüne 1989-1990 yıllarında sulama projesi uygulanmıştır. Önerge konusu talebin 
mahallinde incelenmesi için Ankara Köy Hizmetleri 1. Bölge Müdürlüğümüze talimat verilmiş 
olup, tetkik neticesine göre işlem yapılacaktır. 

Akdere Köyünün cami ve kanalizasyon onarımı ise DPT'ce ayrılan ödenek miktarının yeterli 
olmaması nedeniyle değerlendirilememiştir. 

118. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Akça Köyünün kanalizas
yon, içme suyu ve yol ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3015) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Nallıhan, Akça Köyü yetersiz kanalizasyonuna ilave kanalizasyon yapılması, yetersiz içme su

yuna keson kuyu açılarak içme suyunun beslenmesi ve köy yolunun asfaltlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/777-009 „ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.ĞNS.0.10.00.02-7/3015-7113/29153 sayılı yazınız. 

- 4 6 8 -



T.B.M.M. B:104 17 .5 .1994 0 : 3 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

' Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Akça Köyü sorunlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Nallıhan-Akça Köyü içmesuyu 1994 yılı içmesuyu programında yeralmamaktadır. 

Adıgeçen köyyolunun asfalt kaplaması bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllarda programa alı
nacaktır. 

DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması nede
niyle kanalizasyon talebi değerlendirilememiştir. 

119. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Arkutçu Köyünün bazı ihti
yaçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3017) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

. Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatınm 

Nallıhan, Arkutça Köyü içme suyu güzergahı borulannın yenilenmesi, içme suyu şebeke hali
ne getirilmesi, çamaşırhane yapılması ve umumi WC yapılması. 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/778-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3017-7115/29155 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Arkutçu Köyü ihtiyaçlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Nallıhan-Arkutçu Köyü içmesuyu tesisi mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır. 

Adıgeçen köye çamaşırhane ve umumi WC yapılmasına ilişkin talep ise DPT'ce bu konularla 
ilgili yeterli ödenek ayrılmadığından değerlendirilememiştir. 

120. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Bozkaya Köyüne kanalizas
yon ve gölet kanallarının yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı ce
vabı (7/3018) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

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

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

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

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
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Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Nallıhan, Bozkaya Köyüne kanalizasyon yapılması. Mevcut göletin beton kanallarının tamam
lanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı . 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/775-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3018-7116/29156 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Bozkaya Köyüne kanalizasyon ve gölet kanalı yapılmasına dair soru önerge
si incelenmiştir. 

Adıgeçen köyün kanalizasyonu 1992 yılında yapılmıştır. 

Ankara-Nallıhan-Bozkaya köyünde 1991 yılında bakım-onarım projesi uygulanmıştır. 
Eksik kaldığı belirtilen beton kanalların yapılması için Ankara Köy Hizmetleri 1. Bölge Mü

dürlüğüne gerekli talimat verilmiş olup, tetkik neticesine göre işlem.yapılacaktır. 

121. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıfıan-Belenalan Köyünün bazı so
runlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3021) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Nallıhan, Belenalan Köyüne terfi sistemle verilen içme suyu kullanışlı olmadığından yeni bir 
içme suyu temini; kanalizasyon ve çamaşırhane yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/776-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3021-7119/29159 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. " , . . . ' • 

Bilgilerinize arz ederim. 
' A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
Ankara-Nallıhan-Belenalan Köyünün sorunlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Adıgeçen köye memba ilavesi yapılarak içmesuyu ihtiyacı giderilmiştir. 

Nallıhan-Belenalan Köyüne çamaşırhane ve kanalizasyon yapılmasına ilişkin talep iseJDPT'ce 
yeterli ödenek ayrılmadığından değerlendirilememiştir. 

722. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Çive Köyünün bazı sorun
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3022) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Nallıhan, Çive Köyüne içme suyu temini; camii ve minare yapılması; kanalizasyon yapılması 

ve köy yollarınınasfaltlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı :B.02.0.012/774-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3022-7120/29160 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Çive Köyünün sorunlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Adıgeçen köyün içmesuyu tesisi mevcut olup, suyu yeterlidir. 
Nallıhan-Çive köyyolu 1994 yılı I. kat asfalt kaplama programında yeralmamakta olup, 

DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri ile sosyal altyapı tesisleri için yeterli ödenek ayrılmadığın
dan bahse konu talepler değerlendirilememiştir. 

123. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nalhhan-Osman Köyü camiisine mi
nare yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/3023) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamhdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncedc/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım ; 

Nallıhan, Osman Köyü camiine minare yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/719-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3023-7121/29161 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara-Nallıhan-Osman Köyü camii minaresi DPT'ce sosyal altyapı tesisleri için ayrılan öde

nek miktarının yeterli olmaması nedeniyle bahse konu minare inşaatı değerlendirilememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

124. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Döğmeci Köyünün bazı ih
tiyaçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3024) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım , 

Nallıhan, Döğmeci Köyü yollarının standartlara uygun hale getirilmesi; köy konağı, camii ve 
kanalizasyon yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/773-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3024-7122/29162 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. . 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Düğmeci Köyü sorunlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Nallıhan-Düğmeci köyyolu bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllarda programa alınacaktır. 
Köy konağı yapımı 1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırıldığından, cami ve kanalizasyon 

yapımı için DPT'ce yeterli ödenek ayrılmadığından söz konusu talepler değerlendirilememiştir. 

125. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Davutoğlan Köyüne kana
lizasyon yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3025) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

' Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım , 

Nallıhan, Davutoğlan Köyüne kanalizasyon yapılması. 

T.C. . " 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/718-009 

- ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÎLGl:A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3025-7123/29163 sayılı yazınız. , 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara-Nallıhan-Davutoğlan Köyüne DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için ayrılan 
ödenek miktarının yeterli olmaması nedeniyle bahse konu talep ve değerlendirilememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

126. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Ericek Köyünün bazı sorun
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3026) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
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d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Nallıhan, Ericek Köyüne asfalt yapılması; mevcut sulama tesisine 
komşu Güneyçalıca Köyü arasına yeni yol açılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/717-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3026-7124/29164 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Nallıhan-Ericek köyyolu 1994 yılı I. kat asfalt kaplama programında yeralmaktadır. İleriki yıl
larda program dahilinde yapılacaktır. 

1989 yılında köy muhtarlığının müracaatı ile, yeniden bakım onarım ve tamamlama projesi ha
zırlanarak bu projede 1991 yılında uygulanmıştır. 1991 yılında uygulanan proje ile 511 mt. dik ka
nal, 289 mt trapez kanal, 30 adet tarla prizi, 1 adet yıl geçidi ile daha önceki yıllarda yapılan tesis
lerin bakımı ve onarım işleri yapılarak, 500 dk. arazi sulamaya açılmıştır. 

. Karaağaç deresindeki mevcut suyun, hali hazırda yapılan tesis ile 500 dk. araziye yeterli ol
ması nedeniyle teknik yönden ilave bir tesis yapma imkânı bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

127. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Epçeler Köyünün bazı so
runlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdiilbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3027) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklanna birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Epçeler Köyüne 3 adet köprü yapılması; köy yollarının standartlara uygun hale getirilerek as

faltlanması; kanalizasyon yapılması; camii istinad duvarı yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/772-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3027-7125/29165 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerlcr'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. . • 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Epçeler Köyü sorunlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Nallıhan Epçeler köyy olu bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllarda programa alınacaktır. 

DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri ile sosyal altyapı tesisleri için ayrılan ödeneklerin ye
tersiz olması nedeniyle diğer talepler değerlendirilememiştir. 

128. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler 'in, Nallıhan-Meyilhacılar Köyünün bazı 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3028) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

Sorulan îş / Konu / Proje / Yatırım 

Nallıhan, Meyilhacılar Köyüne asfalt yapılması; kanalizasyon yapılması; köy konağı yapılma
sı; içme suyu şebekesi yapılması; mevcut sulama tesisinin tamamlanması; komşu Aliefe Köyü ara
sındaki yolun sanat yapılarının tamamlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/771-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3028-7126/29166 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Meyilhacılar Köyünün sorunlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Meyilhacılar Köyüne 1985 yılında sulama projesi uygulanmıştır. Bu tesise kanal yaptırılması 

amacıyla tamamlama projesinin hazırlanması ve mahallinde inceleme yapılması için Ankara Köy 
Hizmetleri I. Bölge Müdürlüğümüze talimat verilmiştir. 

Nallıhan-Meyilhacılar Köyünün şebekeli sistem içmesuyu mevcut olup, tesis çalışmaktadır. 
Köyyolu ise ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

129. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Kavak Köyünün bazı sorun
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/3029) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Nallıhan, Kavak Köyüne kanalizasyon yapılması; komşu köy Osmanköy arasına yeni yol açıl

ması; sanat yapılarının tamamlanması; çamaşırhane yapılması; parselasyon yapılması. 

T.C 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/716-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3029-7127/29167 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Nallıhan-Kavak Köyünün arazi toplulaştırması 1994 yılı etüt programına alınmış olup, etüt ça
lışmalarına başlanacaktır. 

Kavak-Osmanbey yolunun tesviyesi yapılmıştır. 
Çamaşırhane ve kanalizasyon talebi ödenek yetersizliği nedeniyle ileriki yıllar programların

da değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

130. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Kabaca Köyüne çamaşırha
ne yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3031) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

a) Ne gibi gelişme ye gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Nallıhan, Kabaca Köyüne çamaşırhane yapılması. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 
Sayı: B.02.0.012/715-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3031-7129/29169 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara-Nallıhan-Kabaca Köyüne talebi DPT'ce bu konularda ödenek ayrılmadığından bahse 

konu talep değerlendirilememektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

131. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Yeni Cimşit Köyüne arsa tah
sisine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3038) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 

- 4 8 1 -



T.B.M.M. B : 104 17 . 5 .1994 O : 3 

Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 iinctl Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

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

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Sincan Yeni Çimşit Köyüne köy yerleşim alanı için arsa tahsis edilip edilmediği. 

T.C. 
• * Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/714-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3038-7136/29176 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara-Sincan-Yeniçimşit Köyüne "Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği" gereğince 

köylerde gelişme alanı tesbiti il valiliğinin yetkisinde bulunmaktadır. 
Sözkonusu köyde yapılan tetkiklerde köyün bitişiğinde gelişme alanı olabilecek 95 591 m2'lik 

alanın Vali Muavini Başkanlığındaki komisyon marifetiyle tespit edildiği, bu alanın imar planı tas
lağı gereğince 100 adet konut, 10 adet sosyal tesis olmak üzere 110 parsel olarak planlandığı ve çi
zilen imar planı taslağının tasdik için Bayındırlık ve İskân Bakanlığına gönderildiği anlaşılmıştır. 
İmar Planı tasdiki beklenmektedir. 

, Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

132. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Mülk Köyünün kanalizasyon 
ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3041) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Sincan, Mülk Köyüne kanalizasyon yapılıp yapılmadığı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/770-009 

Türkiye.Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3041-7139/29179 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçcrler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Sincan-Mülk Köyü kanalizasyon ihtiyacına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Adıgeçen köyün kanalizasyonu 1993 yılında yapılmıştır. 

133. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Mülk Köyünün sulama kana
lı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3042) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Sincan, Mülk Köyünün yarım kalan sulama kanallarının tamamlanıp tamamlanmadığı. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı * 11.5.1994 
Sayı: B.02.0.012/713-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ :A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3042-7140/29180 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara-Sincan Mülk Köyünde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 1973 yılında yap
tırılan gölet bulunmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir sulama tesisimiz yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

134. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-İlyakut Köyünün sulama gö-
leti ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (713044) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Sincan İlyakut Köyüne sulama göleti yapılıp yapılmadığı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı : B.02.0.012/686-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3044-7142/29182 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Çiftçi müracaatı ile 14.9.1991 tarihinde Sincan-İlyakut Köyünde Köy Hizmetleri Ankara İl 
Müdürlüğü tarafından ön etüd yapılmış, tetkik neticesinde At Deresi üzerinde sulama göleti yapı
labilecek topografyaya rastlanamamıştır. Bu açıdan konu olumsuz değerlendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

135. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Osmaniye Köyünün içme su
yu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3047) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Sincan Osmaniye Köyüne içme suyu verilip verilmediği. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/685-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3047-7145/29185 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara-Sincan-Osmaniye Köyü içmesuyu tesisi mevcut olup, tesis çalışmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

136. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Çoğulu Köyüne sulama kana
lı yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3048) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Sincan Çoğulu Köyü arazilerinin sulanması için Ova Çayından kanal yapılıp yapılmadığı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/738-009 -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3048-7146/29186 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara-Sincan-Çoğulu Köyü sulama suyu temini konusu D.S.İ. Teşkilatının çalışma sahası 
içine giren, Ankara Projesi kapsamında yer almakta olup, Köy Hizmetleri Teşkilatının yapılabile
ceği bir işlem bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

137. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-İncirlik Köyünün kanalizas
yon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3049) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
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Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Sincan, İncirlik Köyüne kanalizasyon yapılıp yapılmadığı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı . 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/737-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3049-7147/29187 sayılı yazınız, 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara-Sincan-İncirlik Köyüne DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için ayrılan ödenek 

miktarının yeterli olmaması nedeniyle bahse konu talep değerlendirilememiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

. A . Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

138. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Anayurt Köyünün içme suyu 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahdülhaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3051) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Sincan Anayurt Köyüne içme suyu temin edilip edilmediği. 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/736-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3051-7149/29189 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçcrler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara-Sincan-Anayurt Köyünün içmesuyu mevcut olup, tesis çalışmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

139. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Çiçektepe Köyüne köy kona
ğı yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3052) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Sincan Çiçektepe Köyüne köy konağı yapılıp yapılmadığı. „ 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/786-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3052-7170/29190 sayılı yazınız. 
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Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Sincan-Çiçektepe köyüne köy konağı yapılmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Köy konağı yapımı 1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırıldığından bahse konu talep değer
lendirilememiştir. 

140. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Çiçektepe Köyü içme suyu şe
bekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3054) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

. Ankara 

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Sincan Çiçektepe Köyü içme suyunun şebeke halinde evlere bağlanıp bağlanmadığı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/735-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3054-7154/29192 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 
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Ankara-Sincan-Çiçektepe Köyünün şebekeli içmesuyu tesisi mevcut olup, tesis çalışmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. ' 

A. Baki Ataç -
Devlet Bakanı , 

141. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Yenipeçenek Köyü camiisine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3055) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 

Sincan Yenipeçenek Köyüne cami yapılıp yapılmadığı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/785-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3055-7153/29193 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M, Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

- 491 -



T.B.M.M. B:104 17 .5 .1994 0 : 3 

Ankara-Sincan-Yenipeçenek Köyüne cami yapılmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 
DPT'ce sosyal altyapı tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması nedeniyle bah

se konu talep değerlendirilememektedir. 

142. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Yenimahalle-Yakacık Köyünün içme 
suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3068) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Yenimahalle, Yakacık Köyüne yeterli miktarda içme suyu temin edilip edilmediği. 

T.G 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/732-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3068-7166/29206 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara-Yenimahalle-Yakacık Köyü içmesuyu 1994 yılı içmesuyu yapım programındadır. 

Bilgilerinize arz ederim. • . ' • ' , 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

- 4 9 2 -



T.B.M.M. B : 104 17 . 5.1994 0 : 3 

143. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Ergazi Köyünün sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3070) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş / Konu / Proje /Yatırım 
Sincan Ergazi Köyünün içme suyu ihtiyacı için köy çeşmesi yapılıp yapılmadığı, 
Sincan Ergazi Köyüne kanalizasyon yapılıp yapılmadığı. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/784-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3070-7168/29208 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Sincan-Ergazi Köyü sorunlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Sincan-Ergazi Köyü Beyşehir Belediye sınırları içinde olduğundan görev alanımız dışında kal

maktadır. Bu nedenle içmesuyu talebi değerlendirilememiştir. 
Adıgeçen köye kanalizasyon yapımı ise DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için yeterli 

ödenek ayrılmadığından değerlendirilememiştir. 
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144. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Y.Dağdere Köyünün sorun
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3Ç74) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş / Konu / Proje / Yatırım 
Nallıhan, Y. Dağdere Köyüne kanalizasyon yapılması, köy konağı yapılması; camii istinat du

varı yapılması, çamaşırhane yapılması. 

T.C . . 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/783-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ILGÎ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3074-7172/29212 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Y. Dağdere Köyünün kanalizasyon, köy konağı ve cami istinat duvarına da
ir soru önergesi incelenmiştir. 

DPT'ce ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması nedeniyle bahse konu taleplerin değerlen
dirilmesi mümkün olamamaktadır. 
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145. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Hıdırlar Köyünün sorunla
rına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3075) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan îş / Konu / Proje / Yatırım 

Nallıhan, Hıdırlar Köyüne kanalizasyon yapılması; köy konağı yapılması, minare yapılması; 
köy yolunun asfaltlanması. 

T.C 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/731-009 ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3075-7173/29213 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara-Nallıhan-Hıdırlar Köyü kanalizasyon inşaatı 1992.yılında yapılmıştır. Minare yapımı 

ödenek yetersizliğinden, köy konağı yapımı 1985 yılında uygulamadan kaldırıldığından bu konu
daki talep değerlendirilememiştir. 

Nallıhan-Hıdırlar köyyolu bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllarda programa alınacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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146. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Y. Bağluca Köyüne kanali
zasyon ve köy konağı yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3076) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla.' 
M. Vehbi Dinçerlcr 

Ankara 

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Nallıhan, Y. Bağluca Köyüne kanalizasyon yapılması; köy konağı yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/789-009 , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3076-7174/29214 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 

' Devlet Bakanı 
Ankara-Nallıhan-Y. Bağluca Köyüne kanalizasyon ve köy konağı yapılmasına dair soru öner

gesi incelenmiştir. 
DPT'ce kanalizasyon ve atıksu tesisleri için ayrılan ödenek miktarının yeterli olmaması nede

niyle kanalizasyon talebi, 1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırılmış olması nedeniyle de köy ko
nağı talebi değerlendirilmemektedir. 
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147. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Sarıkaya Köyüne sulama 
göleti ve çamaşırhane yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı ceva
bı (7/3078) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

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

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

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

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

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

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Nallıhan, Sarıkaya Köyüne sulama göleti yapılması; çamaşırhane yapılması. 

T.C 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/687-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3078-7177/29217 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara-Nallıhan-Sarıkaya Köyüne sulama amaçlı gölet yapılması için Ankara Köy Hizmetle

ri I. Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, tetkik neticesine göre işlem yapılacaktır. 
Ödenek yetersizliği nedeniyle çamaşırhane yapılamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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148. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler 'in, Nallıhan- Yakapınar Köyünün sorun
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3079) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

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

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Nallıhan, Yakapınar Köyüne köy konağı yapılması; sulama tesisi yapılması; çamaşırhane ya

pılması; köy yolunun asfaltlanması 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/782-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3079-7176/29216 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Yakapınar Köyü sorunlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Nallıhan-Yakapınar köyyolunun asfalt kaplaması ileriki yıllarda program dahilinde yapılacak

tır. 
Sulama suyu 1989-1996 yılı yatırım programında yeralmakta olup, toplam ödeneği 9.560 mil

yar olup, 1994 yılı ödeneği 1.200 milyardır. 
Köy konağı yapımı 1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırıldığından çamaşırhane yapımı için 

ise yeterli ödenek bulunmadığından herhangi bir işlem yapılamamıştır. 
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149. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Ozan Köyünün sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3082) 

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

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

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

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

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara .Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yer alan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

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

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

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

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş / Konu / Proje / Yatırım 
Nallıhan, Ozan Köyü yolunun asfaltlanması; köy konağı yapılması; sulama tesisi, beton bent 

ve kanal yapılması; çamaşırhane yapılması, kanalizasyon yapılması. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 
Sayı: B.02.0.012/781-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3082-7180/29220 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Nallıhan-Ozan Köyü sorunlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Ozan Köyüne 1983 yılında sulama projesi uygulanmıştır. Bu defaki talebin mahallinde ince

lenmesi için Ankara Köy Hizmetleri I. Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, tetkik neticesine 
göre işlem yapılacaktır. 
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Köy konağı yapımı 1985 yılı itibariyle uygulamadan kaldırıldığından kanalizasyon yapımı, 
DPT'ce yeterli ödenek ayrılmadığından, çamaşırhane yapımı ise bu konuda ödenek ayrılmadığın
dan değerlendirilememektedir. 

Adıgeçen köyün yolunun, asfaltlanması ise; 1994 yılı özel idare taslak I. kat asfalt kaplama 
programında yeralmaktadır. Program tastikinden sonra yılı içerisinde yapılacaktır. 

150. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler 'in, Edirne Devlet Hastanesi Başhekimine ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazdı cevabı (7/3083) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirttiğim hususların önergeme cevaben,Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt
lanmasına yardımcı olmanızı saygılarımla arzederim. 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

* Edirne Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Hüseyin Kurgan görevindeki uygulamaları ve 
hastane personeli ile hastalara karşı tutumları üzerine birçok defa kamu görevlileri ile diğer vatan
daşlarca şikayet edilmiştir. 

* Tüm bu iddiaları yerinde incelemek ve soruşturma yapmak için gönderilen Bakanlık müfet
tişlerinizin raporu üzerine görevinden alınmıştır. Ancak altı gün sonra da tekrar görevine iade edil
miştir. 

Bu durum karşısında: 

Soru 1 : Adı geçen Başhekimin buna benzer yasal olmayan davranışları sebebiyle daha önce
den Edirne Valiliğince (İl Sağlık Müdürlüğü) ve ihtar edilip hakkında bir soruşturma yapıl
mış mıdır? " 

Soru 2 : Bakanlığınıza bu Başhekiminiz için bu hususta önceden Valilikçe (İl Sağlık Müdür
lüğü) bir rapor gönderilmiş midir? Gönderilmiş ise ne işlem yapılmıştır? Ya da bu hususta tahkikat 
için ayrıca Bakanlığınızca vazifelendirdiğiniz Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünün yazılı soruştur
ma raporu bilgi ve değerlendirmelerinize sunulmuş mudur? 

Soru 3 : Tüm bu raporlar ve soruşturma neticesinde Başhekim Hüseyin Kurgan'ın 10 Eylül 
1993 gününde görevinden alınıp, altı gün sonra 16 Eylül 1993 günü görevine tekrar iade edilme
sinde hangi raporlar ve tercihler gözönünc alınmıştır? Yoksa siyasi baskılar tüm bu tarafsız ma
kamların değerlendirmelerini bir anda etkisiz mi kılmıştır? 

Soru 4 : Eğer Başhekim Sayın Kurgan uzun soruşturma neticesi suçsuz ise neden daha önce
den Bakanlığınızca görevden alındı? Şayet suçlu görüldü ise, hangi gerekçeyle tekrar altı gün son
ra görevine iade edildi? 

Soru 5 : Sayın Hüseyin Kurgan'ın Edime Devlet Hastanesinde göreve başladığından beri bu 
hastanede çalışan kaç doktor tayinini istedi ve ayrıldı? Kaç doktor görevinden istifa etti? 

Soru 6 : Hastanenin şu anda yüzde yirmi yatak kapasitesiyle çalışmasının sebebi nedir? Has
taların Edime Devlet Hastanesini tercihleri yerine, Edime Tıp Fakültesini, çevre ilçelerden Uzun
köprü ve Keşan Hastanelerini veya İstanbul'a tedavi için gitmelerini uygun buluyor musunuz? 

Soru 7 : Şu anda hastaların hastanede banyo yapamayacak şekilde bakımsız ve ilgiden yoksun 
olduğu iddiası doğru mudur? * 

Soru 8 : Başhekim Sayın Hüseyin Kurgan'ın mesai saatleri içinde ve diğer zamanlarda eşinin 
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açtığı muayenehanede hasta kabul edip, muayene ettiği ve ücret aldığı iddiaları tarafınıza intikal et
miş midir? Aslı var mıdır? Bu iddia doğru ise yasal mıdır? 

Soru 9 : Sayın Hüseyin Kurgan göreve başladıktan sonra hali hazırda çalışan personeline bu 
güne kadar döner sermayeden dağıtım yapmış mıdır? Dağıtılmadıysa sebebi nedir? Şayet dağıtım 
yapılmış ise hangi tarihlerde ne kadar dağıtılmıştır? Dağıtılmamış ise döner sermaye paralan bugü
ne kadar ne olmuştur? 

Soru 10 : Geçtiğimiz yıl ödenen kalorifer yakıt parasının miktarı nedir? Bir önceki yıl ne ka
dar ödenmiştir? 

Soru 11 : Edirne kamuoyunda son günlerde gündemde olan ve yerel basın, radyo, televizyon 
tarafından da devamlı olarak ele alınan uygulamaları eleştirilen Başhekiminiz hakkındaki bu iddi
alardan haberiniz var mıdır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 11.5.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1459 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: 10.2.1994 tarih ve A.02.0.GNS.0.10.00.02-7/3083-7184/29230 sayılı yazıları. 
Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler tarafından, Edirne Devlet Hastanesi Baştabibi ile ilgili 

olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler'in, Edirne Devlet Hastanesi ve başhekimi ile ilgi

li yazılı soru önergesinin cevabıdır : 
Soru : "Edirne Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Hüseyin Kurgan görevindeki uygulamaları 

ve hastane personeli ile hastalara karşı tutumları üzerine birçok defa kamu görevlileri ve diğer va
tandaşlarca şikayet edilmiştir. 

"Tüm bu iddiaları yerinde incelemek ve soruşturma yapmak için gönderilen Bakanlık müfet
tişlerinizin raporu üzerine görevinden alınmıştır. Ancak altı gün sonra da tekrar görevine iade 
edilmiştir. . 

"Bu durum karşısında: 
"Soru 1: Adıgeçen Başhekimin buna benzer yasal olmayan davranışları sebebi ile daha önce

den Edirne Valiliğince (İl Sağlık Müdürlüğü) ikaz ve ihtar edilip hakkında bir soruşturma yapılmış 
mıdır?" 

Cevap 1 : Edirne Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Kurgan, mezür Hastanede Edirne 
Valisi tarafından yapılan denetleme neticesinde tespit edilen olumsuzluklar sebebiyle, fiillerine 
uyan 657 sayılı Kanunun 125/A. maddesi gereğince Uyarma Cezası ile tecziye edilmiştir. 

"Soru 2 : "Bakanlığınıza bu Başhekiminiz için bu hususta önceden Valilikçe (İl Sağlık Müdür
lüğü) bir rapor gönderilmiş midir? Gönderilmiş ise ne işlem yapılmıştır? Ya da bu hususta tahkikat 
için ayrıca Bakanlığınızca vazifelendirdiğiniz Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünün yazılı soruştur
ma raporu bilgi ve değerlendirmelerinize sunulmuş mudur?" 

Cevap 2 : Bu hususta Valilikçe Bakanlığımıza bir rapor gönderilmediği gibi tahkikat için 
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünün Bakanlığımızca ayrıca görevlendirilmesi ve yazılı bir 
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soruşturma raporu hazırlaması sözkonusu değildir. Tahkikat işlemleri, mevzuat gereği 
Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen müfettişler tarafından yürütülmektedir. 

Ancak, Edirne Valiliğinin talebi üzerine, Bakanlığımız müfettişi 19.8.1992 tarih ve 1552 sayı
lı Onay ile soruşturma için görevlendirilmiştir. 

"Soru 3 : Tüm bu raporlar ve soruşturma neticesinde Başhekim Hüseyin Kurgan'ın 10 Eylül 
1993 gününde görevinden alınıp, altı gün sonra 16 Eylül 1993 günü görevine tekrar iade edilme
sinde hangi raporlar ve tercihler gözönüne alınmıştır? Yoksa siyasî baskılar tüm bu tarafsız ma
kamların değerlendirilmelerini bir anda etkisiz mi kılmıştır?" 

Cevap 3 : Adıgeçen başhekim hakkında Bakanlığımız Müfettişi i ğince tanzim edilen 
12.11.1992 tarih ve 19 sayılı Raporda baştabiblik görevinin üzerinden alınması teklif edilmiş olup, 
Rapor gereğince Baştabiblik görevi üzerinden alınmış ise de; zamanın Sağlık Bakanın talimatı üze
rine tekrar görevine jade edilmiştir. 

"Soru 4 : Eğer Başhekim Sayın Kurgan uzun soruşturma neticesi suçsuz ise neden daha önce
den Bakanlığınızca görevden alındı? Şayet suçlu görüldü ise hangi gerekçeyle tekrar altı gün son
ra görevine iade edildi?" 

Cevap 4 : Yukarıda zikredilen Müfettiş Raporunda yer alan "... adıgeçen hakkında Valiliğe 
yoğun şikâyetler intikal ettiği ... bu nedenle hastanede huzursuzluk ve gerginlik arttığı yolunda 
Valilik görüşü oluştuğu" şeklindeki kanaate dayanılarak, ikinci görev olarak yürüttüğü Baştabiblik 
görevi adıgeçenin uhdesinden alınmıştır. 

Ancak, bu iddialar, adıgeçenin suçlu veya suçsuz olduğu yolundaki ceza hukukunu 
ilgilendiren mefhumları gündeme getirmemelidir. Zira bu hususlar, tamamen idarî mes'elelerdir. 
Diğer taraftan, aynı soruşturma neticesinde tanzim olunan 12.11.1992 tarih ve 18 sayılı Fezleke'de 
de Dr. Hüseyin Kurgan hakkındaki kamu davası açılmasına (cezaî yargılama yapılmasına) gerek 
olmadığı kanaati bildirilmiştir. 

Adıgeçen hekimin yeniden başhekim olarak görevlendirilmesi, atama makamının takdirlerine 
ve hizmet gereklerine dayanmaktadır. 

"Soru 5 : Sayın Hüseyin Kurgan'ın Edirne Devlet Hastanesinde göreve başladığından beri bu 
hastanede çalışan kaç doktor tayinini istedi ve ayrıldı? Kaç doktor görevinden istifa etti?" 

Cevap 5 : Dr. Hüseyin Kurgan'ın Edirne Devlet Hastanesi Baştabibi olarak görev yaptığı dö
nemde, bir doktor istifa etmiş, bir doktor normal tayinle ayrılmış, iki doktor ise Müfettiş Raporuna 
istinaden başka hastanelere tayin edilmişlerdir. 

"Soru 6 : Hastanenin şu anda yüzde yirmi yatak kapasitesiyle çalışmasının sebebi nedir? Has
taların Edirne Devlet Hastanesini tercihleri yerine, Edirne Tıp Fakültesini, çevre ilçelerden Uzun 
Köprü ve Keşan Hastanelerini veya İstanbul'a tedavi için gitmelerini uygun buluyor musunuz? 

Cevap 6 : Edirne'nin Merkez nüfusu, 1990 nüfus sayımına göre 104.000'dir. Edirne Devlet 
Hastanesi 200 yatak kapasitesine sahip olup, 1993 yılı doluluk oranı % 27'dir. 

Keşan İlçesi, 56.000 nüfusa sahiptir. Keşan Devlet Hastanesi 100 yatak kapasiteli olup, 1993 
yılı doluluk oranı % 64'tür. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 400 yatak kapasiteli olup, 
1993 yılı doluluk oranı % 54.4'tür. Edirne SSK Hastanesi 100 yatak kapasiteli olup, 1993 yılında
ki doluluk oranı % 56.9'dur. 

Bu değerlendirmeler ışığında, Edirne Devlet Hastanesi, yöredeki diğer yataklı tedavi kurum
larına göre, 1993 yılında yaklaşık % 50 daha düşük bir kapasiteyle hizmet vermiştir. Anılan Dev
let Hastanesinin kadro, teçhizat, araç ve gereç durumu itibarı ile diğer yataklı tedavi kurumlarından 
daha aşağı seviyede olmamasına rağmen, düşük kapasite ile çalışmasının somut bir sebebi bulun
mamaktadır. 
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Soru 7 : Şu anda hastaların hastanede banyo yapamayacak şekilde bakımsız ve ilgiden yoksun 
olduğu iddiası doğru mudur?" 

Cevap 7 : Edirne Devlet Hastanesinde henüz sıcak su tesisatı olmadığından, sıcak su ile ban
yo yapma imkânı bulunmamaktadır. Bütçe imkânları ölçüsünde ve mümkün olan en kısa süre için
de, bu eksikliğin giderilmesine çalışılacaktır. 

"Soru 8 : Başhekim Sayın Hüseyin Kurgan'ın mesai saatleri içinde ve diğer zamanlarda eşi
nin açtığı muayenehanede hasta kabul edip, muayene ettiği ve ücret aldığı iddiaları tarafınıza İnti
kal etmiş midir? Aslı var mıdır? Bu iddia doğru ise yasal mıdır?" 

Cevap 8 : Başhekim Hüseyin Kurgan'ın mesai saatleri içinde ve diğer zamanlarda eşinin açtı
ğı muayenehanede hasta kabul edip ücret aldığı iddia ve duyumlarının Edirne Valiliğine intikal et
mesi üzerine, keyfiyet Bakanlığımıza da intikal ettirilerek Müfettiş istenilmiş; yapılan inceleme ne
ticesinde tanzim olunan 21.11.1992 gün ve 19 sayılı Müfettiş raporunda, yukarıda belirtilen iddi
anın sabit olmadığı belirtilmiştir. 

"Soru 9 : Sayın Hüseyin Kurgan göreve başladıktan sonra hali hazırda çalışan personeline bu
güne kadar döner sermayeden dağıtım yapmış mıdır? Dağıtılmadıysa sebebi nedir? Şayet dağıtım 
yapılmış ise hangi tarihlerde ne kadar dağıtılmıştır? Dağıtılmamış ise Döner Sermaye paraları bu
güne kadar ne olmuştur? 

Cevap 9 : 1991 yılında çalışan personele sadece 2. Dönem Döner Sermaye Payları ödenmiş 
olup, 1992-1993 yıllarında ödenek yetersizliğinden ödenememiştir. 

"Soru 10 : Geçtiğimiz yıl ödenen kalorifer yakıt parasının miktarı nedir. Bir önceki yıl ne ka
dar ödenmiştir?" 

Cevap 10 : 1993 yılında 74.640 kg. yakıt karşılığı olarak 177.403.990 TL.; 1992 yılında ise, 
126.230 kg. yakıt karşılığı olarak 189.612.997 TL. ödenmiştir. 

"Soru 11 : Edirne kamuoyunda son günlerde gündemde olan ve yerel basın, radyo, televizyon 
tarafından da devamlı olarak ele alınan uygulamaları eleştiren Başhekiminiz hakkındaki bu iddi
alardan haberiniz var midir?" 

Cevap 1 1 : Edime kamuoyunda, Önergenin verildiği tarihte gündemde olan ve yerel basın, 
radyo ve televizyon tarafından da devamlı olarak ele alınarak uygulamaları eleştirilen Başhekim 
hakkındaki iddialar, Bakanlığımızca değerlendirilmekte; lüzum görülür ise iddialar müfettişlerce 
incelenmektedir. Yapılacak incelemeler neticesinde, -şayet gerektirici bir durum tespit edilir ise-
gerekli hukukî işlemlerin yapılacağı tabiîdir. 

151. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, "Sarıyer'de Arsa Vurgunu" başlığı ile çıkan haber 
ve iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/3087) 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Kabil 

Rize 
26.9.1993 tarihli basında, "Sarıyer'de Arsa Vurgunu" başlığı ile yayımlanan bir haberde Sarı

yer Belediyesine ait arsaların metre karesini 2,5 milyondan sîtıp 1,5 milyondan gösteren kişilerin 
Başkan tarafından görevden alınıp pazarlık bantları ile birlikte Savcılığa verildiği söylenmektedir. 
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Ayrıca bugüne kadar Başkan tarafından görevden alınan başkan yardımcılarının 12'yi buldu
ğu yazılmaktadır ve başkan aynen olayı doğrulayarak "Ben görevden almaktan bıktım bunlar hır
sızlık, dolandırıcılık ve üç kağıtçılık yapmaktan bıkmadılar" dedi. 

Soru : Başkan tarafından görevden alınan Başkan Yardımcısı Ümit Bağcıgil, Gelirler Müdürü 
Mehmet Gözükızıl ile Emlak Şube Şefi Şerafettin Suekinci tekrar göreve iade edildi mi? 

Bunlar hakkında Bakanlıkça herhangi bir soruşturma yapıldı mı? 

Betül Uysal'm almak istediği 62 metrekarelik arsa ile pazarlık bantı nerededir? 

Bu bant Bakanlık yetkililerince dinlendi mi? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 13.5.1994 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.02/468 j 

Konu : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in 
Yazılı soru önergesi I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 10.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10. 

00.02-7/3087-7193/29241 sayılı yazısı 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Rize Milletvekili Ahmet Ka
bil'in "Sarıyer'de Arsa Vurgunu" başlığı ile çıkan haber ve iddialara ilişkin yazılı soru önergesiy
le ilgili olarak İstanbul Valiliği aracılığıyla Sarıyer Belediye Başkanlığından alınan bilgilerden: 

23.9.1993 tarihli Fehmi Çetinkaya vekili Betül Uysal tarafından verilen şikayet dilekçesinin, 
24.9.1993 tarihinde idarî soruşturma yapılmak üzere Teftiş Heyeti Müdürlüğüne gönderildiği, Baş
kan Yardımcısı Ümit Bağcıgil, Gelirler Genel Müdürü Mehmet Gözükızıl ve Emlak İstimlak Şefi 
Şerafettin Suekinci'nin 24.9.1993 tarihli Başkanlık onayı ile Devlet Memurları Kanununun 137 nci 
maddesi gereğince görevlerinden uzaklaştırıldıkları, şikayet konusu suçun 3628 sayılı Kanun kap
samına girmesi nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, Sarıyer Cumhu
riyet Başsavcılığınca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanununun 29/1,209/2,219/3-4 ve 31 inci mad
desi uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılması istemiyle fezleke tanzim edildiği ve 
divanın halen devam ettiği, 

Belediye Teftiş Heyeti Müdürlüğü müfettişlerince yapılan disiplin soruşturmasının 22.3.1994 
tarihinde rapora bağlanarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (E) ben
dinin (g) fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere disiplin kuruluna havale edildiği ve Başkanlık Ma
kamının 22.3.1994 tarihli derkenar notuyla dava sonucuna göre işlem yapılmasının uygun görüldü
ğü, 

Açığa alınan memurlardan Başkan Yardımcısı Ümit Bağcıgil'in 17.3.1994 tarih ve 212 sayılı 
onayla Başkan Danışmanlığına, Gelirler Müdürü Mehmet Gözükızıl'm 4.3.1994 tarih ve 164 sayı
lı onayla Başkan Danışmanlığına, Emlak İstimlak Şefi Şerafettin Suekinci'nin 4.3.1994 tarih ve 
163 sayılı onayla Emlak İstimlak Şefliğine atamalarının yapıldığı, 

anlaşılmıştır. 
Ayrıca, Bakanlığıma konu hakkında herhangi bir şikayet intikal etmemiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. , 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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152. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek Çamlıca Köyünün içme suyu 
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3295) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ermenek ilçesi Çamlıca köyünün ihtiyaca kâfi gelmeyen içme suyunun yeterli hale. 
getirilebilmesi için bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/827-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3295-7645/30589 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Karaman-Ermenek-Çamlıca Köyünün içmesuyu tesisi mevcuttur. Ancak kaynaktan elde edi
len suda aşırı derecede kireç mevcut olduğundan borularda tıkanma meydana gelmektedir. Yapıla
cak etüdler neticesinde bulunacak yeni kaynağa göre işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Ağaççatı Köyünün içme ve su
lama suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3298) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 02.11.1993 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ermenek İlçesi Ağaççatı Köyünün hem içme hem de sulama suyu ihtiyacına karşı
layacak olan köye 2 km. uzaklıktaki Cevizlik mevkiindeki kaynağın değerlendirilmesi konusunda 
Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/808-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3298-7648/30592 sayılı yazınız, 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Ermenek-Ağaççatı Köyü içmesuyu ödenek yetersizliği nedeniyle 1994 yılı yapım 

programına alınamamıştır. Önümüzdeki yıllar yapım programında değerlendirilecektir. 
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Ağaççatı Köyünde ilk etüd çalışmaları 1967 yılında yapılmış ve sonucu olumsuz bulunmuş
tur. Bu defaki talebin mahallinde incelenmesi için Konya Köy Hizmetleri II. Bölge Müdürlüğüne 
talimat verilmiştir. Tetkik neticesine göre işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

154. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı Kayaönü Köyü içme suyunun 
arazi ve evlere dağıtılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/3318) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ayrancı-Kayaönü köyünün mevcut olan içme suyu kaynağının depolanarak evlere 
dağıtılması ve sulama suyunun asgari zayiatla arazilere ulaştırılması için Bakanlığınızda ne gibi ça
lışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/807-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3318-7668/30612 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Ayrancı-Kayaönü Köyü içmesuyu projesi mevcut olup, önümüzdeki yıllar yapım 

programlarında değerlendirilecektir. 

Kayaönü Köyüne 1994 yılında sulama projesi uygulanmıştır. 1992 yılında yeniden ön etüd ya
pılmış ve neticesi olumlu bulunmuştur. Yatırım programı teklifleri arasına alınmak üzere planlama 
çalışmalarının tamamlanması için Konya Köy Hizmetleri II. Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiş
tir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

755. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı Hüyükburun Köyüne Ayrancı 
barajından alınan suyun dağıtımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı ceva
bı (7/3321) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 
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Karaman-Ayrancı-Hüyükburun Köyüne Ayrancı Barajından gelen suyun asgari zayiatla tarla 
başına ulaştırılması konusunda Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/810-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3321-7671/30615 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Karaman-Ayrancı-Hüyükburun Köyüne Ayrancı Barajından sulama suyu temini konusu 
D.S.İ..çalışma sahası içine girmektedir. Bu nedenle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yapabi
leceği bir işlem yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

156. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Aşağıçağlar Köyünün içme suyu şebe
kesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3345) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Aşağıçağlar Köyü içme suyu dağıtım şebekesinin kurulması ve mağara mevkiinden 
çıkan sulama suyu için beton kanal yapılması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var 
mıdır? , 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/809-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3345-7695/30639 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Karaman-Aşağı Çağlar Köyünün içmesuyu ödenek yetersizliği nedeniyle 1994 yılı programı
na alınamamış olup, bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlannda değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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757. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek İlçesi Evsin Köyü içme suyu 
dağıtım sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3353) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ermenek İlçesi Evsin Köyü içme suyu dağıtım şebekesinin kurulması ve Göksu'dan 
pompajla arazilerin sulanması.için Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/804-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3353-7703/30647 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı sofu önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Karaman-Ermenek-Evsin Köyünün içmesuyu ve sulama suyuna dair soru önergesi incelen
miştir. 

Söz konusu köyün içmesuyu 1994 yılı yapım programında yer almaktadır^ 
Sulama suyu D.S.Î. Teşkilâtı tarafından sürdürülen Görmcl Baraj göl alanı içinde kaldığından 

yapılacak bir işlem bulunamamaktadır. 

158. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler İlçesi Göktepe Beldesi yol 
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3357) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

. Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Sarıveliler İlçesi Göktepe Beldesi ile Serper Köprüsü arasının asfaltlanması ve mev
cut yol güzergâhının heyelan tehlikesiyle karşı karşıya olması sebebiyle ermenek'ten Göktepe gi
rişindeki (Kovanlıköprü ile Göktepe arası) 2 km.'lik yolun yapılması konusunda Bakanlığınızda 
herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/811-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3357-7707/30651 sayılı yazınız. 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Karaman-Sarıveliler-Göktepe-Antalya İl hududu şeklinde 1994 yılı tesviye programında ye-
ral maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

159. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler İlçesi Koçaşlı Köyünün içme 
suyu şebekesinin yapılması ve köy yolunun ıslahına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'in yazılı cevabı (7I3361) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Sarıveliler İlçesi Koçaşlı Köyünün içme suyu dağıtım şebekesinin kurulması, köy 
giriş yolunun ıslahı ve çıkış yolunun yapılması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var 
mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/813-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3361-7711 /30655 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Sarıveliler-Koçaşlı Köyünün içmesuyu 1994 yılı yapım programlarında yeralmakta-

dır. 
Köyyolunun tesviyesi yapılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

160. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Adaköyü'nün içme suyu soru
nuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3362) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez-Adaköyü'nün içme suyunu taşıyan küçük çaptaki boruların değiştirilmesi 
ve gölet yapılması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır? 
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T.C 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/805-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3362-7712/30656 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
DevletBakanı 

Karaman-Merkez-Ada Köyünün içmesuyu ve gölet sorununa dair soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu köyün içmesuyu isale hattı; deposu ve şebekesi ile 1988 yılında tamamlanmış 

olup, boruların değiştirilmesine dair herhangi bir talep olmamıştır. 1994 yılında yeniden incelene
rek mevzuat dahilinde gerekli işlem yapılacaktır. 

Adaköy'ün arazilerinin sulanabilmesi için 1991 yılında etüd yapılmış ve 1992 yılında da pro
jesi hazırlanmıştır. Sulama mevsiminde minimum 30 İt/sn. debisi olan dereden alınan su ile köy ci
varındaki arazilerin tamamı sulanacaktır. 1993 yılında ihale edilen tesis inşaatı devam etmektedir. 

Aynı dere üzerine gölet yapılması talebinde bulunulmuş, ancak suyun sulamaya yeterli görül
mesi ve derelerde sürekli su olması nedeniyle sulama ya da hayvan içmesuyu amacına yönelik gö
let çalışması yapılmamıştır. 

161. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Göçer Köyünün içme suyu so
rununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3372) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez-Göçer Köyü içme suyu probleminin çözülmesi, Göçer, Pınarbaşı yolunun 
yapılması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/814-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3372-7722/30666 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Ermenek-Ağaççatı Köyü içmesuyu ödenek yetersizliği nedeniyle 1994 yılı yapım 

programına alınamamıştır. Önümüzdeki yıllar yapım programında değerlendirilecektir. 
Ağaççatı Köyünde ilk etüd çalışmaları 1967 yılında yapılmış ve sonucu olumsuz bulunmuş

tur. Bu defaki talebin mahallinde incelenmesi için Konya Köy Hizmetleri II. Bölge Müdürlüğüne 
talimat verilmiştir. Tetkik neticesine göre işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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162. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Ortaoba Köyünün içme suyu de
posuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3373) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez'e bağlı Ortaoba Köyü içme suyu deposu ve motoru yetersiz olduğu için bazı 
evlere, ortaokul ve anasağlığa su gitmiyor. Sorunun çözümü için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/812-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3373-7723/30667 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Karaman-Merkez-Ortaoba Köyünün içmcli sistem olan içmesuyu tesisi köylülerce şebekeli 
sisteme çevrilmiştir. İsale hatları şebekeli sisteme uygun olmadığından yeterli su şebekeye verile
memektedir. İsale hatlarının yenilenmesi talebi bütçe imkânlarına göre değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

163. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'm, Karaman-Merkez-Muratdede Köyünün içme suyu 
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3374) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılj olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez'e bağlı Muraddede Köyünün yetersiz olan içmesuyunun Pınar Mevkiindeki 
su kaynağı ile takviye edilerek ihtiyacı karşılayacak hale getirilmesi konusunda Bakanlığınızda ne 
gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/816-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3374-7724/30668 sayılı yazımz. 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Karaman-Merkez-Muratdede Köyünün içmesuyu bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar prog
ramlarında değerlendirilecektir. Ortaoba Köyünün çeşmeli sistem olan içmesuyu tesisi köylülerce 
şebekeli sisteme çevrilmiştir. îsale hatları şebekeli sisteme uygun olmadığından yeterli su şebekeye 
verilememektedir. İsale hatlarının yenilenmesi talebi bütçe imkânlarına göre değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı. 

164. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Morcah Köyünün içmesuyu de
posuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3375) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

a r z e d e r i m - Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez'e bağlı Morcalı Köyü içme suyu yeterli. Ancak su deposu yetersiz ve yeni 
kurulan mahallelere suyun ulaştırılması gerekli. Problemin çözümü için Bakanlığınızda ne gibi ça
lışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/815-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3375-7725/30669 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Merkez-Morcalı Köyünün içmesuyu şebekesi mevcut olup, içmesuyu sorunu bulun

mamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

165. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Mesudiye Köyü içme suyu şebe
kesindeki arızanın giderilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/3376) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. _ . . .. , 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez'e bağlı Mesudiye Köyü içme suyu dağıtım şebekesindeki arızanın gideril
mesi konusunda, Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.G 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/818-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÎLGÎ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3376-7726/30670 sayılı yazınız. 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Merkez Mesudiye Köyünün içmesuyu tesisi mevcut olup, ihtiyacı yeterli olarak kar

şılamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

166. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Süleymanhacı Köyünün içme su
yu şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3378) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

a r z e d e r i m - Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez'e bağlı Süleymanhacı Köyü içme suyu şebekesi ihtiyacı karşılamıyor. 

Gerekli tedbirlerin.alınması konusunda Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/817-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÎLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3378-7728/30672 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Merkez Süleymanhacı Köyünün içmesuyu bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar 

programlarında değerlendirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

767. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Elmadağ Köyünün içme suyu 
sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3380) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arzederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez Elmadağı Köyünün içme suyu probleminin çözülmesi, Develi Mahallesi ile 
Elmadağ arasındaki yolun yapılmasıyla ilgili Bakanlığınızdan ne gibi çalışma vardır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı -̂  11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/821-009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎLGt: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3380-7730/30674 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Merkez Elmadağ Köyünün içmesuyu çeşmeli olarak hizmete açılmış olup, kaynak

taki su yetersiz olduğundan kapalı şebeke yapılamamaktadır 
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Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

168. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Damlapınar Köyüne gölet ve be
ton kanal yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3381) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. „ . . T., . 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez-Damlapınar Köyüne gölet ve beton kanal yapılması konusunda Bakanlığı
nızda herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/820-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3381-7731/30675 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Bugüne kadar Karaman-Merkez-Damlapınar Köyüne sulama amaçlı gölet yapılması talebinde 

bulunulmamıştır. Tarım arazilerinin sulanması amacıyla gölet yapılması talebinin incelenmesi için 
Konya Köy Hizmetleri II. Bölge Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiş olup, tetkik neticesine göre 
işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

769. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Hamidiye Köyünün yetersiz 
olan içme suyu deposu ve su dağıtım şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın 
yazıh cevabı (7/3383) T ü r i c i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
a r z e d e r i m - Zeki Ünal 

Karaman 
Karaman-Merkez'e bağlı Hamidiye köyü içme suyu deposu, dağıtım şebekesi eski ve yeter

sizdir. 
Şebekenin yenilenmesi konusunda Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.G 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/823-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: A.01.0.GNS.0.10,00.02-7/3383-7733/30677 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Merkez Hamidiye köyünün içmesuyu bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar prog

ramında değerlendirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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170. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-İslihisar Köyü içme suyu soru
nuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3384) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 

Karaman-Merkez'e bağlı İslihisar Köyü içme suyuna ne zaman kavuşturulacaktır? 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/822.009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3384-7734/30676 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Mcrkez İslihisar Köyünün içmesuyu bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar prog

ramlarında değerlendirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

171. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Kalaba Köyü içme suyunun de
polanarak dağıtımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3385) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandmlmasını saygılanmla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 
Karaman-Merkez'e bağlı Kalaba Köyü içme suyunun depolanarak dağıümının yapılması ko

nusunda Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar vardır? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/819.009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3385-7735/30679 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Karaman-Merkez Kalaba Köyünün içmesuyu 1994 yılı yapım programlarında yer almaktadır. 

172. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-İhsaniye Köyü içme ve sulama 
suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3386) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez'e bağlı İnsaniye Köyü içme suyu probleminin çözümü, Göveç Mevkiindeki 
kaynağın sulama suyu olarak arazilere ulaştırılması için beton kanal yapılması konusunda Bakan
lığınızda ne gibi çalışmalar vardır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/806.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3386-7736/30680 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Karaman-Merkez-İhsaniye Köyü içme ve sulama suyu hakkındaki soru önergesi incelenmiş
tir. 

İnsaniye Köyünün devlet yatırımı olarak ele alınacak miktarda su ithiva eden tek kaynağı Gü
vendi deresidir. Bu deredeki 16 İt/sn su ile 165 de araziye hizmet götürülecek şekilde planlama ça
lışmalarına başlanılmış olup, bu çalışanmalarm bitiminde konu yatırım programı teklifimiz içine 
alınacaktır. Yöredeki diğer su kaynaklarının debileri çok az olduğundan Teşkilatımızca yapılabile
cek başka bir işlem bulunmamaktadır. 

Adı geçen köyün içmesuyu ise bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değer
lendirilecektir. 

173. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı-Berendi Köyünün içme suyu ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3390) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
• • . . • • • • Zeki Ünal 

Karaman 
Karaman-Ayrancı-Berendi Köyü'nün yetersiz olan içme suyunun ihtiyacı karşılayabilecek du

ruma getirilebilmesi için bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
T.C. • 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 
Sayı: B.02.0.012/825.009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • ' 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3390-7740/30684 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Karaman-Ayrancı-Berendi Köyünün içmesuyu şebekeli olarak mevcuttur. Kişir Mahallesi iç-
mesuyu etüt ve projesinin ikmalinden sonra ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

174. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Çiğdemli Köyünün su deposu
nun yenilenmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3391) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez'e bağlı Çiğdemli Köyünün çökme ihtimali bulunan eski su deposunun yeni
lenmesi konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/824.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3391-7741/30685 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Merkez-Çiğdemli Köyünün şebekesi içmesuyu mevcut olup yapılacak menbaa araş

tırmasından alınacak neticeye göre kaynak ilavesi yapılacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

175. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Çakırbağ Köyünün içme suyu 
deposu ve şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/3392) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez'e bağlı Çakırbağ Köyünün yetersiz gelen içme suyu deposu ve şebekesinin 
kapasitelerinin artırılması konusunda Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/826.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3392-7742/30686 sayılı yazınız. 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Merkez-Çakırbağ Köyünün içmesuyu bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar prog

ramlarında değerlendirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

776. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Çatak Köyünün içme suyu da
ğıtım şebekesinin kurulması ve beton sulama kanallarının yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3393) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez'e bağlı Çatak Köyü içme suyu dağıtım şebekesinin kurulması, beton sulama 
kanallarının yapılması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır? 

T C . 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/8302.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3394-7743/30687.sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Merkez-Çatak Köyünün içmesuyu etüt projelerinin ikmalinden sonra bütçe imkân

ları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

777. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Aybastı Köyünün içme suyu so
rununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3395) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez-Aybastı Köyünün aciliyet kesbeden içme suyu probleminin çözümü için 
Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Yürütülmekte olan çalışmalar varsa, Aybastı Köyü ne zaman içme suyuna kavuşturulacaktır? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.5.1994 
Sayı: B.02.0.012/829.009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3395-7745/30689 sayılı yazınız. 
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Karaman-Merkez-Aybastı Köyünün içmesuyu 1994 yılı sondaj programında yeralmakta olup, 
sondaj kuyusundan alınacak neticeye göre projesinin ikmalinden sonra yapım programlarında de
ğerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

178. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Yeşildere beldesine bağlı Kayabnü ma
hallesinin içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/3402) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez-Yeşildere beldesi Kayaönü mahallesinin içme suyu probleminin çözümü 
için Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 11.5.1994 

Sayı: B.02.0.012/828.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3042-7752/30696 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir.. 
Karaman-Yeşildere-Kayaönü Mahallesinin içmesuyu bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar 

programlarında değerlendirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

179. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı Cerit Köyünün sağlık evi ihtiya
cına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3452) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez'e bağlı Cerit Köyünde yarım kalmış sağlıkevi ne zaman tamamlanacaktır? 
T. C. 

Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 
Sayı: B. lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1444 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
İlgi: 14.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3452-7802/30746 sayılı yazılan. 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Cerit Köyünün sağlık evi inşaatı 
ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. • 

Ecz, M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Cerit Köyünün sağlıkevi inşaatı ile alâ

kalı yazılı soru önergesinin cevabıdır. 
Soru : "Karaman-Merkeze bağlı Cerit Köyünde yarım kalmış sağlıkevi ne zaman tamamlana

caktır?" 

Cevap: Karaman Valiliğinden alınan 2.2.1994 tarih ve 826 sayılı yazıdan, Cerit Köyünde baş
latılan Sağlıkevi inşaatının 15.11.1993 tarihinde tamamlandığı anlaşılmış olup; bu binanın eksik
likleri tamamlandıktan sonra, en kısa sürede hizmete açılmasına çalışılacaktır. 

180. — Karaman Milletvekili T^eki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Elmadağ Köyü sağlık evine 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzını Dinç'in yazılı cevabı (7/3495) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez-Elmadağ Köyüne sağlık hizmetlerini götürebilmek için 1977'de yapılan ve 
şu anda kullanılmayan Sağlık Evinin tamir edilmesi veya bu mümkün değilse yeni bir Sağlık Evi
nin yapılması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1445 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3495-7845/30789 sayılı yazılan. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Elmadağ Köyü sağlık evi ile il

gili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ec. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman Merkez ilçeye bağlı Elmadağ Köyünün 
Sağlık Evi ihtiyacı ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru : "Karaman-Merkez Elmadağ Köyüne sağlık hizmetlerini götürebilmek için 1977'de ya
pılan ve şu anda kullanılmayan Sağlık Evi'nin tamir edilmesi veya bu mümkün değilse yeni bir 
Sağlık Evinin yapılması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır?" 

Cevap : Karaman-Merkez ilçeye bağlı Elmadağ Köyüne Sağlıkevi planlanmıştır. Hizmet bi
nasının inşaası da, Bütçe imkânlan dahilinde en kısa zamanda Yatınm Programına alınarak gerçek
leştirilmeye çalışılacaktır. 
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Ayrıca, Önergede bahsedilen binanın Bakanlığımızca inşa edilmediği anlaşılmış olup, Bakan
lığımızca inşa edilmeyen veya sonradan Bakanlığımıza mülk olarak devri sağlanmamış olan bir bi
nanın onarımının Bakanlığımızca üstlenilmesi de mümkün değildir. 

181. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Akpınar Köyünün sağlık ocağı 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3496) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 
. Karaman 

Karaman-Merkez-Akpınar Köyüne Sağlık Ocağı açılması konusunda; Bakanlığınızda herhan
gi bir çalışma var mıdır? 

T . C 

Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1441 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3496-7846/30790 sayılı yazılan. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Merkez Akpınar Köyünün sağlık 

ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman Merkez İlçeye bağlı Akpınar Köyünün 
Sağlık Ocağı ihtiyacı ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru : "Karaman-Merkez-Akpınar Köyüne Sağlık Ocağı açılması konusunda, Bakanlığınızda 
herhangi bir çalışma var mıdır?" 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta 
olup; bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi 
Hakkındaki 154 sayılı Yönergenin ikinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ilâ 10 bin (orta
lama 7 bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla bir
likte herhangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahal
linden talep gelmesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir. 

Karaman Merkez Sağlık Ocağı ile Gülyaka Sağlıkevine bağlı olan Akpınar Köyünün nüfusu 
608 kişidir. Durumu, ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmakla 
beraber; nüfusu yukarıda belirtilen kritere uymayan Akpınar Köyüne, bu haliyle Sağlık Ocağı açıl
ması mümkün görülememektedir. 

182. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Burunoba ve Çakırbağ köyleri
nin sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3499) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez'e bağlı Burunoba ve Çakırbağ Köyleri sağlık evine ne zaman kavuşacaklar
dır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1443 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14.2.1994 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3499-7849/30796 sayılı yazıları. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Burunoba ve Çakırbağ Köyleri

nin sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman Merkez İlçeye bağlı Burunoba ve Çakır
bağ Köylerinin Sağlık Ocağı ihtiyacı ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru : "Karaman-Merkeze bağlı Burunova ve Çakırbağ köyleri sağlık evine ne zaman kavu
şacaklardır?" 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşterildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ilâ 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir. 

Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı ile Topucak Mahallesi Sağlıkevinden faydalanan Çakırbağ Kö
yü ile Kılbasan Sağlık Ocağı ile Coğlu Sağlıkevinden faydalanan Burunoba Köylerimizin durumu, 
ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmakla beraber; nüfusu yukarı
da belirtilen kritere uymayan ve kendilerine bağlanabilecek köy de bulunmayan bu köylerimize, bu 
haliyle Sağlık Ocağı veya Sağlıkevi açılması mümkün görülememektedir. 

183. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Akpınar Köyünün sağlık evi ihtiyacına 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3500) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 
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Karaman-Ayrancı İlçesi Akpınar Köyüne sağlık evinin yapılması konusunda Bakanlığınızda 
herhangi bir çalışma yapılıyor mu? 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 16.5.1994 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1442 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3500-7850/30797 sayılı yazıları 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Akpınar Köyünün sağlık evi ihti
yacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ' 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Ayrancı İlçesi Akpmar Köyünün Sağlık 
Evi ihtiyacı ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru : "Karaman-Ayrancı İlçesi Akpmar Köyüne sağlık evinin yapılması konusunda bakanlı
ğınızda herhangi bir çalışma yapılıyor mu?" 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta 
olup; bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi 
Hakkındaki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ilâ 10 bin (orta
lama 7 bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla bir
likte herhangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahal
linden talep gelmesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir. 

1990 yılı genel nüfus sayımına göre, Ayrancı-Akpmar Köyünün nüfusu 370 kişidir. Durumu, 
ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmakla beraber; nüfusu yukarı
da belirtilen kritere uymayan Akpmar Köyüne, bu haliyle sağlık ocağı veya sağlıkevi açılması 
mümkün görülememektedir. 

184. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek'e bağlı bazı köylerin sağlık evi 
hitiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3501) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 

Karaman-Ermenek ilçesi Gökçeseki, Çamlıca, Evsin, Kayaönü ve Eskice köylerinin sağlık 
hizmetlerini eşit şartlarda karşılamak üzere bu köylerin güzergâhı üzerinde uygun görülecek bir ye
re Sağlık Ocağının yapılması konusunda Bakanlığınızca yürütülmekte olan bir çalışma var mıdır? 
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T. C. 

Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 16.5.1994 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1446 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3501-7851/30798 sayılı yazıları. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Ermenek'e bağlı bazı köylerin 
sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Ermenek'e bağlı bazı köylerin Sağlık 

Ocağı ihtiyacı ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru : "Karaman-Ermenek İlçesi Gökçeseki, Çamlıca, Evsin, Kayaönü ve Eskice köylerinin 
sağlık hizmetlerini eşit şartlarda karşılamak üzere bu köylerin güzergâhı üzerinde uygun görülecek 
bir yere Sağlık Ocağının yapılması konusunda Bakanlığınızca yürütlmekte olan bir çalışma var mı
dır?" 

Cevap: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmek ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir. 

Karaman-Ermenek İlçesine bağlı Çamlıca Köyünün nüfusu 745, Gökçeseki Köyünün nüfusu 
592, Evsin Köyünün nüfusu 443, Kayaönü Köyünün nüfusu 447 ve Eskice Köyünün nüfusu da 174 
kişi olmak üzere, bu köylerimizin toplam nüfusu 2 401 kişidir. Durumu, ilgili mevzuat ve kriterler 
çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmakla beraber; nüfusu yukarıda belirtilen kritere uyma
yan adıgeçen köylerimize, bu haliyle Sağlık Ocağı açılması mümkün görülememektedir. 

785. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Kâzimkarabekir.-özyurt Köyünün sağlık 
evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3502) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Kâzımkarabekir İlçesi Özyurt Köyüne Sağlık evi yapılması konusunda Bakanlığı
nızda herhangi bir çalışma var mıdır? 
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T . C 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 16.5.1994 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1447 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3502-7852/30799 sayılı yazılan. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Kâzımkarabekir İlçesi Özyurt 

Köyünün sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmak
tadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Kâzımkarabekir-Özyurt Köyünün Sağlık 

evi ihtiyacı ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 
Soru : "Karaman-Kâzımkarabekir İlçesi Özyurt Köyüne Sağlık Evi yapılması konusunda Ba

kanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır?" 
Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Kanu

nun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; bu 
Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkındaki 
154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ilâ 10 bin (ortalama 7 bin) 
nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte herhangi 
bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden talep gel
mesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir. 

Kâzımkarabekir Merkez Sağlık Ocağı ile Akar Sağlıkevine bağlı olan Özyurt Köyünün nüfu
su 387 kişidir. Durumu, ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmak
la beraber; nüfusu yukarıda belirtilen kritere uymayan Özyurt Köyüne, bu haliyle Sağlık Ocağı ve 
Sağlıkevi açılması mümkün görülememektedir. 

186. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Tarlaören Köyünün sağlık evi 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3505) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkeze bağlı Tarlaören Köyüne sağlıkevi yapılması konusunda Bakanlığınızda 
herhangi bir çalışma var mıdır? 

T. C. -
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 16.5.1994 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1438 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3505-7855/30802 sayılı yazılan. 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Merkez Tarlaören Köyünün sağ
lık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman Merkez Tarlaören Köyünün Sağlık Evi ih
tiyacı ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru : "Karaman-Merkeze bağlı Tarlaören Köyüne Sağlık Evi yapılması konusunda Bakanlı
ğınızda herhangi bir çalışma var mıdır? 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ilâ 10 bin (ortalama 7 
bin/ nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir. 

Karaman-Merkez ilçeye bağlı Tarlaören Köyünün nüfusu 1990 yılı genel nüfus sayımına gö
re 181 olup, yerleşik nüfus sayısının yukarıda belirtilen kriterlere göre yetersiz olması sebebiyle, 
bu Köyümüze sağlık evi yapımı şimdilik düşünülmemektedir. 

187. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler'e bağlı Duran ve Dumlugö
ze köylerinin sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı 
(7/3508) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Sarıveliler İlçesine bağlı Duran ve Dumlugöze köylerine Sağlık Evi yapılması konu
sunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 16.5.1994 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1439 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3508-7858/30805 sayılı yazılan. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Sarıveliler İlçesine bağlı Duran 

ve Dumlugöze köylerinin sağlık eyi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı som önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman Sarıveliler İlçesine bağlı Daran ve Dum
lugöze Köylerinin Sağlık Evi ihtiyacı ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru : "Karaman-Sarıveliler İlçesine bağlı Daran ve Dumlugöze köylerine Sağlık Evi yapıl
ması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır?" 

Cevap : Karaman-Sarıveliler İlçesine bağlı Daran ve Dumlugöze Köylerimizin her ikisine de 
Sağlık Evi yapımı planlanmıştır. Bunlardan Dumlugöze Sağlıkevinin yapımı 1991 Yılı Yatırım 
Programına dahil edilmiş; Karaman Valiliğinden alınan 2.2.1994 tarih ve 826 sayılı yazıdan, söz-
konusu Sağlıkevi inşaatının 31.12.1993 tarihinde tamamlandığı anlaşılmıştır. 

Daran Sağlıkevi binasının inşaatına ise, Bütçe imkânları ölçüsünde, ileriki yıllar yatırım prog
ramlarında yer verilmeye çalışılacaktır. 

188. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Evsin Köyünün sağlık evi ihti
yacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3509) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 
Karaman-Ermenek İlçesi Evsin Köyüne Sağlık Evi yapmak konusunda Bakanlığınızda her

hangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 

Sağlık Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 16.5.1994 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1440 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3509-7859/30806 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman-Ermenek İlçesi Evsin Köyünün 

sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Ermenek-Evsin Köyünün Sağlık Evi ihti
yacı ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru : "Karaman-Ermenek İlçesi Evsin Köyüne Sağlık Evi yapmak konusunda Bakanlığınız
da herhangi bir çalışma var mıdır?" 

Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; 
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ilâ 10 bin (ortalama 
7 bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte 
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herhangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden 
talep gelmesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir. 

Ermenek Merkez Sağlık Ocağı ile Çamlıca Sağlık Evine bağlı olan Evsin Köyünün nüfusu 443 
kişidir. Durumu, ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olmakla bera
ber; nüfusu yukanda belirtilen kriterlere göre az olan Evsin Köyüne, bu haliyle Sağlık Ocağı veya 
Sağlık Evi açılması mümkün görülememektedir. 

189. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'm, İstanbul-Bayrampaşa'da belediyeye ait açık par
kın imara açılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/3593) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Baş 

İstanbul 
İstanbul'un Bayrampaşa İlçesinde belediye binasının bitişiğindeki belediyeye ait açık park 

olarak kullanılan yerler belediye tarafından imara açılmış ve gökdelen yapımına başlanmıştır. 
Bu inşaat: 
1. Hangi şirketle anlaşılarak yapılmaktadır? Şirket sahiplerinin isimleri nedir? 
2. Hangi ortaklık şartlarında anlaşılmıştır? Müteahhit firmanın ve belediyenin hisseleri ve or

taklık şartları nelerdir? 
3. İhale yapılmışsa kaç firma katılmıştır? 
4. Mevcut yapıcı firma hangi özelliklerinden dolayı tercih edilmiştir? 
5. Belediye hangi yetkilere dayanarak bu park alanını imar alanına çevirmiş ve hangi yetkiler

le yapıcı firmayla anlaşılmıştır? 
6. Yapılacak bina metrekare ve kat olarak ne kadardır? Kaç adet işyeri olacaktır? Başka mak

satla kullanılmak üzere bölümleri var mıdır? 
7. Yapılan işin tahmini tutarı ne kadar TL. dır? 

T . C . . • • ' • • ' . 

İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 17.5.1994 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00!02/479 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş'ın Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 11.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3593-7952/30922 sa
yılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İstanbul Milletvekili Musta
fa Baş'ın "İstanbul-Bayrampaşa'da belediyeye ait açık parkın imara açılmasına ilişkin" yazılı so
ru önergesiyle ilgili olarak valilik aracılığıyla Bayrampaşa Belediye Başkanlığından alınan bilgi
lerden: 

1. Belediyece kat karşılığı olarak yaptırılmasına karar verilen hizmet binası, kat otoparkı, çar
şı, yıkama-yağlama servis istasyonu inşaatı işinin; Yöntaş. İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. -Üçgen İnş. Sn. 
Tic. A. Ş. ortak girişimine verildiği, 
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2. İnşaatının % 35'inin müteahhit firmanın, % 65'inin belediye hissesi olduğu, 

3. İhalenin 2 aşamalı olarak yapıldığı, 1 inci kısım ihaleye 3, 2 nci kısım ihaleye 3 firmanın 
katıldığı, her iki kısım ihaleyi de aynı ortaklığın alması sonucu 2.9.1993 tarih ve 1667 sayılı Bele
diye Encümeni kararı ile sözkonusu ihalenin birleştirildiği ve adı geçen ortaklıkla ek protokol ya
pıldığı, 

4. Mevcut ortak girişimin en uygun teklifi vermesi neticesinde tercih edildiği, 

5. Bayrampaşa Belediye binasının bitişiğinde açık otopark olarak kullanılan 71 pafta, 473 ada, 
50 sayılı parselin Belediyece imara açılmış bir alan olmadığı, 10.5.1985 tarihinden beri mer'i imar 
planında belediye hizmet alanında kalmakta olduğu, 

6. Yapılan binanın toplam alanın 45 216 m2 ve 22 katlı iki bloktan oluştuğu, 
Bu bolklardan 1 inin belediye hizmet binası, kreş, konferans salonu vb. diğerinin ise büro kat

ları olarak düşünüldüğü, 

Zemin + 1 inci kat + asma katın çarşı ; 3 üncü bodrum katın otopark; 2 nci ve 1 inci bodrum 
katın otopark + çarşı olarak düzenlendiği, 

7. İşin tahmini tutarının, 89 801 026 236 TL. olduğu, 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

190. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı* nın, Bakanlığın İSKİ'ye olan borcuna ve ödeme 
planına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3604) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması husu
sunda gereğini arz ederim. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Basın organlarınada yer alan haberlerde "Devlet kuruluşlarından alacaklarını alamayan İSKİ, 

okulların sularını kesti." haberleri yer almaktadır. 
Sorular: 
1. Bakanlığınızın İSKİ'ye ne kadar borcu vardır? 
2. İSKİ'ye olan borçlarınızı ne zaman ödemeyi planlıyorsunuz? 
3.40 Milyar lira borcunuzun olduğu doğru mudur? 

T . C . 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 16.5.1994 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/476 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 11.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3604-7966/30965 sa
yılı yazısı. 
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İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın "Bakanlığın İSKİ'ye olan borcuna ve ödeme planı
na ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Bakanlığıma bağlı birim ve kuruluşlardan alınan bil
gilerden: 

a) Emniyet Genel Müdürlüğünün : 18 725 039 162 TL. 
b) Jandarma Genel Komutanlığının : 518 157 500 TL. 
c) Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün : 20 000 000 TL. . 
d) İstanbul Valiliği ve Kaymakamlıkların : 132 708 200 TL. 
olmak üzere toplam 19 395 904 860 TL. borcu (gecikme cezaları hariç) bulunmaktadır. 
Sözkonusu borçlar, Bakanlığıma bağlı kuruluşların 1994 malî yılı bütçelerinin ilgili harcama 

kalemlerinden, Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranlarına göre ödenecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

191. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik-Merkez Başköy Köyünün sağlık ocağı ve 
doktor ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3659) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Bilecik İli Merkez ilçeye bağlı Başköy 2000'li yıllara gireceğimiz şu günlerde Batı Anado
lu'da Sağlık Ocağı ve doktoru bulunmayan köylerinden biridir. 

Sağlık konusunda köyümüz insanına nasıl yardımcı olmayı düşünüyorsunuz? 
T.C. 

Sağlık Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 16.5.1994 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1449 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Ceva"bı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 11.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3659-8052/31200 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, Bilecik-Merkez Başköy Köyünün Sağ

lık Ocağı ve doktor ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik-Merkez Başköy Köyünün Sağlık Ocağı 

ve doktor ihtiyacı ile ilgili soru önergesinin cevabıdır: 
Soru : "Bilecik ili merkez ilçeye bağlı Başköy 2000'li yıllara gireceğimiz şu günlerde Batı 

Anadolu'da Sağlık Ocağı ve doktoru bulunmayan köylerinden biridir. 
Sağlık konusunda köyümüz insanına nasıl yardımcı olmayı düşünüyorsunuz?" 
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Cevap : Sağlık Reformları Pilot Uygulama Bölgesinde yürütülen altyapı geliştirme faaliyetle
ri kapsamında, Bilecik Devlet Hastanesinin yenileştirme inşaatı. Merkez Sağlık Ocağının tadilâtı, 
1 adet AÇSAP Merkezi, 3 adet Sağlık Ocağı, 1 adet Eğitim Sağlık Ocağı ve 15 adet Sağlık Evi in
şaatı gerçekleştirilmiştir. Bu sağlık evlerinden biri Merkez İstasyon Sağlık Ocağı hizmet alanında
ki Küplü Köyüne yapılmaktadır. 

Merkez 2 Nolu İstasyon Sağlık Ocağı ile Küplü Sağlık Evinden faydalanan Başköy Köyünün 
nüfusu 1990 yılı genel nüfus sayımına göre 300 civarında olup, bu köyümüz, İstasyon Sağlık Oca
ğına yaklaşık 3 km, Küplü Sağlık Evine de 1 km. mesafede bulunmaktadır. 

Başköy Köyünün yerleşik nüfusunun ilgili mevzuatın sağlık ocağı ve sağlıkevi açılması hak
kında öngördüğü kriterlere göre yetersizliği ve hizmetlerinden faydalandığı sağlık ocağı ile sağlık 
evine yakınlığı sebebiyle; bu Köyümüze sağlık ocağı veya sağlık evi yapımı şimdilik planlanma
mıştır. Adıgeçen Köyümüzde sağlık ocağı bulunmadığından-, buraya doktor tayini de yapılamamış
tır. 

192. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı hakkında 
yapılan bir soruşturmaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/3795) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Timur Demir 

İzmir 
Bundan bir süre önce Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından ihale

si yapılarak alımına karar verilen otomatik kart iptal, değerlendirme ve otomasyon sistemi ile ilgi
li olarak ihaledeki bir takım şaibeler nedeniyle Mülkiye Başmüfettişlerince soruşturma yapılmış ve 
21.5.1993 tarihinde EGO yöneticileri hakkında fezleke düzenlenmiş ve il idare kurulunca lüzumu 
muhakeme karan alınması için Ankara Valiliğine intikal ettirilmiştir. 

Mülkiye başmüfettişleri raporunda zamanın Belediye Başkanı Sayın Murat Karayalçın, hak
kında başka fezleke düzenleneceğinden tevdii raporu kapsamı dışında bırakılmıştır. Halbuki ken
disinin de 22.10.1992 tarihli idare encümeni kararı altında imzası vardır. İmza tarihi ise 1.12.1992 
dir. 

1. Sayın Murat Karayalçın'in 7.12.1993 günü Ankara 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde ya
pılan duruşmadan muaf tutulmasının gerekçesi nedir? 

2. Aynı karar altında bulunan EGO yöneticileri ile birlikte Sayın Murat Karayalçın'ın birlikte 
yargılanmaları gerekirken Sayın Murat Karayalçın'a ayrıcalık tanıyarak imtiyaz sağlamaya çalışan 
ve hukuku çiğneyen görevliler hakkında ne gibi bir araştırma yapılması düşünülmektedir? 

T . C . 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 11.5.1994 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/454 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Timur Demir'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3795-8321/22051 sa

yılı yazısı. 
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İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen İzmir Milletvekili Timur De
mir'in "Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı hakkında yapılan bir soruşturmaya ilişkin" yazılı 
soru önergesiyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve Ankara Valiliğinden alman yazılarda; 

1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Karayalçm ile EGO Genel Müdürlüğü 
yöneticilerinin statüleri gereği farklı yargılama usullerine tabi olduğu, 

1580 sayılı Belediye Kanununun 102 nci maddesi uyarınca, belediye başkanlarının görevleri 
sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturmanın Memurin Muhakematı Hakkındaki 
Kanun hükümlerine tabi olduğundan Cumhuriyet Başsavcılarının soruşturma yetkilerinin bulun
madığı, 

Bu çerçevede, Ankara Büyüşehir Belediye Başkanının yargılanabilmesi için Memurin Muha
kematı Hakkındaki Kanun uyarınca soruşturma yapılıp, sonuçlandırılması gerektiği, 

EGO Genel Müdürlüğünün 4325 sayılı Kuruluş Yasası gereğince tüzelkişiliği haiz Ankara Bü
yükşehir Belediyesine bağlı bir işletme müessesesi olduğu, işletme müesseselerinin memur ve 
müstahdemlerinin ise, Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi olmayıp, genel 
hükümlere göre yargılanmakta olduğu, 

Olayın aynı olmasına rağmen, aynı şekilde soruşturma yapılamadığı, bu nedenle EGO Encü
men hakkında düzenlenen soruşturma dosyasının ilgili müfettişlerce Ankara Cumhuriyet Başsav
cılığına intikal ettirildiği, 

2. Konunun soruşturmasını yapan Mülkiye Başmüfettişlerinin Sayın Murat Karayalçın hak
kında tanzim ettikleri soruşturma dosyasını kanun gereği İl İdare Kuruluna intikal ettirdikleri, da
ha sonra konunun bu kurulda görüşülerek, dosyanın Danıştay İkinci Dairesine intikal ettirildiği, 

Yapılan işlemlerin ayrıcalık tanıma değil, yasa gereği olarak yapıldığı, 

ifade edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

193. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, haksız yere tayin edilen bir bayan doktorun da
vayı kazanmasına rağmen eski görevine iade edilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3819) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru: Bilecik Merkez Verem Savaş Dispanserliğinde görevli iken, Sorgun Eymir Sağlık Oca
ğına tayin edilen Dr. Nermin Gürbüz, bu tayinin kendisine haksızlık olduğu düşüncesiyle Sağlık 
Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazanmış bulunmaktadır. Haklılığı mahkeme kararıyla sabit oldu
ğu halde eski görevine iadesi bilinmeyen nedenlerle oyalanmaya ve engellenmeye çalışılmaktadır. 

1. Bayan bir başbakan olarak, haysiyet savaşı vererek kazandığı hakkın kendisine verilmeme
si sizce doğru mudur? :> 

2. Haklılığı mahkemecede sabit olan ve doktor olarak bu ülkenin insanlarına hizmet vermeye 
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özellikle bayan olarak hizmet vermeye çalışan bir insana eziyet etmeye çalışan zihniyete sizin be
yaz sayfalarınızda yer var mıdır? 

T. C. 

Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 16.5.1994 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1450 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3819-8379/32238 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, Dr. Nermin Gürbüz'ün naklen tayini ile 
ilgili olarak Sayın Başbakana yöneltilen ve Sayın Başbakanımızca, Bakanlığımca cevaplandırılma
sı tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Bakanımıza tevcih ve Sayın Baş
bakanımızca da kendileri adına Sağlık Bakanı tarafından cevaplandırılması tensip olunan ve Dr. 

Nermin Gürbüz ile alâkalı bulunan soru önergesinin cevabıdır: 

Soru : "Bilecik Merkez Verem Savaş Dispanserliğinde görevli iken, Sorgun Eymir Sağlık 
Ocağına tayin edilen Dr. Nermin Gürbüz, bu tayinin kendisine haksızlık olduğu düşüncesiyle Sağ
lık Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazınmış bulunmaktadır. Haklılığı mahkeme kararıyla sabit ol
duğu halde eski görevine iadesi bilinmeyen nedenlerle oyalanmaya ve engellenmeye çalışılmakta
dır. 

" 1 . Bayan bir Başbakan olarak, haysiyet savaşı vererek kazandığı haklan kendisine verilme
mesi sizce doğru mudur? 

"2. Haklılığı mahkemecede sabit olan ve doktor olarak bu ülkenin insanlarına hizmet verme
ye özellikle bayan olarak hizmet vermeye çalışan bir insana eziyet etmeye çalışan zihniyete sizin 
beyaz sayfalarınızda yer var mıdır?" 

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile Devlet memurlarının nak
len tayinleri hususunda idareye tanınan takdir yetkisine ve hakkında yürütülen müfettiş soruştur
ması neticesinde düzenlenen raporda yeralan görev yerinin değiştirilmesi gerekeceği yolundaki tes
pit ve teklife istinaden; Dr. Nermin Gürbüz, Yozgat îl'ine naklen tayin edilmiş; ancak, açtığı dâva 
neticesinde bu işlemin 3.11.1993 tarihli idare mahkemesi karan ile iptal edilmesi üzerine, 
21.12.1993 tarih ve 13006 sayılı işlem ile eski görevine iade olunmuştur. 

2577 sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 28 inci maddesinde, mahkeme kararlarının teb
liğ tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısı ile, adı-
geçen hakkında verilen mahkeme kararının Sağlık Bakanlığına tebliğ tarihi olan 23.11.1993 tari
hinden itibaren 60 gün içerisinde (yani 22.1.1994 e kadar) işlem tesisi mecburiyeti vardır. Sözko-
nusu 60 günlük süresinin 28 inci gününde Sağlık Bakanlığınca yapılan 21.12.1993 tarih ve 13006 
sayılı karar ile, eski görevine iadesi yolunda işlem tesis edilmiş ve Dr. Nermin Gürbüz, 14.1.1994 
tarihinde fiilen eski görevine başlamıştır. 
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Görüldüğü üzere, ortada bir hakkın verilmemesi durumu yoktur ve Hükümetimiz hukuk dev
leti ilkesine uygun olarak iş ve işlemlerini sürdürmektedir ve sürdürecektir. 

194. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Başmakçı Devlet Hastanesi inşaata 
na ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3844) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Kâzım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

H. İbrahim Özsoy 

Afyon 

Afyon-Başmakçı İlçesi Devlet hastanesinin temeli 1985'de atılmıştır. Bu günlere kadar halk 
ve dernekler kanalı ile yürütülen inşaatın kaba kısmı bitirilmiştir. 

1. Başmakçı Devlet Hastanesi için 1994 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
2. Başmakçı Devlet Hastanesi ne zaman faaliyete geçirilecektir? 

T C . 

Sağlık Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 16.5.1994 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1456 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3844-8424/32406 sayılı yazıları. 

Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy tarafından, Afyon-Başmakçı Devlet Hastanesi 
inşaatı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Başmakçı Devlet Hastanesi inşaatı 
ile ilgili soru önergesinin cevabıdır: 

Soru : "Afyon-Başmakçı İlçesi Devlet hastanesinin temeli 1985 de atılmıştır. Bu günlere ka
dar halk ve dernekler kanalı ile yürütülen inşaatın kaba kısmı bitirilmiştir. 

" 1 . Başmakçı Devlet Hastanesi için 1994 yılında ne kadar ödenek ayarlanmıştır?" 
Cevap 1. Başmakçı Devlet Hastanesi 1994 Yılı Yatırım Programında 931000030 proje numa

rası ile yer almış olup, bu proje için 1 920 000 000 TL. ödenek ayırılmıştır. 
Soru 2. "Başmakçı Devlet Hastanesi ne zaman faaliyete geçirilecektir?" 
Cevap 2. Başmakçı Devlet Hastanesinin yapımı Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yürütül

mektedir. Bu Hastanenin ihalesi adı geçen Bakanlık tarafından 11.10.1993 tarihinde gerçekleştiril
miş olup, 30.10.1995 tarihinde de bitirilmesi planlanmıştır. 

Sözkonusu Hastanenin yapım işleri tamamlandıktan sonra, diğer ekipman ihtiyaçları da gide
rilerek hizmete açılması mümkün olacaktır. 
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195. — Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir'in, ağır sağlık problemi olan yoksul vatandaşların 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/3862) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından ilgili yasalar uyarınca yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Ahmet Özdemir 

Tokat 
1. 22 Aralık 1993 tarihli Zaman gazetesinin 1 inci sahifesinde "300 milyon bulunmazsa ölebi

lir" başlığıyla verilen bir haberde iki böbreği çalışmayan Güldane Yağal'ın dramı dile getirilmek
tedir. Konudan haberdar olduysanız, Güldane Yağal'a sahip çıkmayı düşünüyor musunuz? 

2. Devletimizin, Güldane Yağal örneğinde olduğu gibi ağır sağlık problemleri olup maddî gü
cü olmayanlar için "ücretsiz yada ücreti devletçe karşılanan" bir tedavi uygulaması var mıdır? 

3. Güldane Yağal'ın durumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu (Fak-Fuk-Fon) veya 
"Yeşil Kart" kapsamında değerlendirilebilir mi? Değilse bunlar ne işe yarıyor? 

4. Gülhane Yağal'ın durumundaki vatandaşlar için hep birtakım özel kişi ve kuruluşlar "yar
dım kampanyası" düzenlesinler diye düşünüyorsanız, hertürlü yardım toplama işinin organizesin
den devleti tamamen çekip bu işi, gönüllü-hayırsever kuruluşlara devretmeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 16.5.1994 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1452 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3862-8461/32559 sayılı yazıları. 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Özdemir tarafından, bir böbrek hastasının tedavisi ile ilgili 

olarak Sayın Başbakana yöneltilen ve Sayın Başbakanımızca, Bakanlığımca cevaplandırılması ten
sip olunan yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ecz. M. Kâzım Dinç 

Sağlık Bakanı 

Tokat Milletvekili Sayın Mehmet Özdemir tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih ve Sayın 
Başbakanımızca da kendileri adına Sağlık Bakanı tarafından cevaplandırılması tensip olunan ve 

bir diyaliz hastası ile alâkalı bulunan soru önergesinin cevabıdır: 

Soru " 1 . 22 Aralık 1993 tarihli Zaman gazetesinin 1 inci sahifesinde "300 milyon bulunmaz
sa ölebilir" başlığıyla verilen bir haberde iki böbreği çalışmayan Güldane Yağal'ın dramı dile ge
tirilmektedir. Konudan haberdar olduysanız, Güldane Yağal'a sahip çıkmayı düşünüyor musu
nuz?" 

Cevap 1. Zaman Gazetesinin 22 Aralık 1993 tarihli nüshasında bahsedilen Güldane Yağal, 
kronik böbrek hastası olup; halen diyaliz tedavisi altında bulunmaktadır. Organ nakli, bu hastanın 
hastalığı için nihaî çözümdür. Ancak, Güldane Yağal'a halen organ nakledilememiş oluşu, maddî 
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zorluklardan kaynaklanmamaktadır. Asıl mesele, ülkemizde yeterli organ bağışının olmamasıdır. 
Bu meselenin çözümü için, 1992 Yılı Ekim Ayında Organ Nakli Koordinasyon Sistemi işletilme
ye başlanılmış ve onaltı aylık çalışma döneminde, toplam 11 böbrek, 3 karaciğer, 2 kalp, 164 kor
nea nakli yapılmıştır. Güldane Yağal da, bu sistem içinde bulunacak bir böbreğe kavuşma şansına, 
tıbbî kriterler uygun olduğu sürece sahiptir ve uygun organ bulunan hastaya organ nakli işlerinde 
maddî herhangi bir engel sözkonusu değildir. 

Gazete haberinde bahsedilen 300 milyon TL. Hindistan'da yapılan organ nakillerinin bedeli
dir. Ancak, Hindistan'daki organ nakilleri tıbbî ve sosyal açıdan mahzurlar taşıdığından, kendi im
kânları ile gitmek isteyen hastalarımız için bile tavsiye edilmemektedir. 

O sebeple Güldane Yağal, halen Devletimizin güvencesi altında diyaliz tedavisi görmekte 
olup; tıbbî açıdan uygun böbrek bulunması halinde, hemen organ nakli yapılabilecek ve ülkemiz
deki organ bağışının artmasına paralel olarak da, organ naklî şansı artacak bir hastamızdır. 

Soru "2. Devletimizin, Gülhane Yağal örneğinde olduğu gibi ağır sağlık problemleri olup 
maddî gücü olmayanlar için "ücretsiz yada ücreti devletçe karşılanan" bir tedavi uygulaması var 
mıdır?" 

Cevap 2. Evet, vardır. 3.7.1992 tarihinde yürürlüğe giren 3816 sayılı "Ödeme Gücü Olmayan 
Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında 
Kanun" ile, hiç bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza Devletimizin imkânları ile sağlık 
hizmetlerinden faydalanma hakkı verilmiştir. 

Soru "3. Güldane Yağal'm durumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu (Fak-Fuk-Fon) 
veya "Yeşil Kart" kapsamında değerlendirilebilir mi? Değilse bunlar ne işe yarıyor?" 

Cevap 3. Adıgeçen hastanın el'an Devlet güvencesi altında diyaliz tedavisi gördüğü yukarıda 
belirtilmiş idi. 

3816 sayılı Yeşil Kart Kanunu ile, kimlerin bu Kanun kapsamında olacağı ve 3294 sayılı Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile de, kimlere ve ne suretle yardımda bulunula
cağı sarih olarak hükme bağlanmıştır. Anayasamızın eşitlik ilkesi muvacehesinde, bütün Türk va
tandaşlarının kendilerine kanunlar ile tanınan haklardan faydalanma haklan bulunmaktadır. 

Soru "4. Güldane Yağal'in durumundaki vatandaşlar için hep birtakım özel kişi ve kuruluşlar 
"yardım kampanyası" düzenlesinler diye düşünüyorsanız, her türlü yardım toplama işinin organi
zesinden devleti tamamen çekip bu işi, gönüllü-hayırsever kuruluşlara devretmeyi düşünüyor mu
sunuz?" 

Cevap 4. Anayasamızda yer alan "sosyal hukuk devleti" tavsifinin bir gereği olarak; Devleti
miz, vatandaşlarına mer'î mevzuat ile belirlenip tanınan çeşitli imkânlar sunmaktadır. Yukarıda be
lirtilen 3816 ve 3294 sayılı Kanunlar ile getirilmiş olan uygulamalar, bunlardan sadece ikisidir ve 
Devletimizin vatandaşlarına sosyal imkânlar sağlamasından vazgeçilmesi, asla düşünülemez. 

Vatandaşlararasında yardımlaşma olsun veya olmasın, Devletimiz, "sosyal hukuk devleti" ol
manın gereklerini yerine getirmekle daima görevlidir. Bu yüzden, milletimizin en güzel hasletle
rinden birisi olan "yardımlaşma" müessesesini, Devletimizin "sosyal" mahiyetini gereksiz hale 
getirici bir müessese olarak düşünmenin doğru olmadığı da açıktır. 

196. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, sıfır gümrükle elma ithal edildiği iddialarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek 'in yazılı cevabı (7/3878) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Ülkemizde üretilen 2 milyon ton elma ihtiyacımızı karşıladığı halde niçin sıfır gümrükle ithal 
yoluna gidilmektedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.004(50)/01048 16.5.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 

İlgi: 14.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3878-8490/32626 sayılı yazıları. 
İlgi yazılarında belirtilen Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın Sayın Başbakanımıza tevcih et

tiği yazılı soru önergesinde yeralan cevaplar ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Başbakan Adına 
Ali Şevki Erek 
Devlet Bakanı 

Soru : Ülkemizde üretilen 2 milyon ton elma ihtiyacımızı karşıladığı halde niçin sıfır gümrük
le ithal yoluna gidilmektedir? 

Cevap: Malumları olduğu üzere ihracatı teşvik belgeleri kapsamında ihracat kaydıyla gümrük 
ve fon muafiyetli hammadde ve yardımcı madde ithalatına müsaade edilmekte ve belge kapsamın
da ithalatı yapılan hammadde veya yardımcı maddelerin yurt içinde satılmasına müsaade edilme
mektedir. 

29.1.1993 tarih ve 21480 sayılı resmî gazetede yayımlanan 93/3999 sayılı ihracatı ve Döviz 
Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararı çerçevesinde meyve suyu ve konsantresi imalatında bulunan 
işletmelerce hammadde ihtiyacı olarak vasıfsız elma ithalatı yapılabilmekte ve bu cins elma, ihraç 
edilecek mamullerin bünyesinde kullanılabilmektedir. İhracat taahhüt hesabının kapatılması esna
sında ithal edilen mamullerin yurt içinde pazarlandığının tespit edilmesi halinde ise anılan firmala
ra haksız kazanç sağlamaları nedeniyle müeyyide uygulanması cihetine gidilmektedir. 

Söz konusu karar çerçevesinde; yalnız ambalaj, temizleme, kalibrasyon vs., amaçları ile elma 
ithalini müteakiben ihracat yapacak olan meyve ve sebze ihracatçılarının, bu işlemleri ihracatı teş
vik belgesi kapsamında yapma taleplerine ise bugüne kadar olumlu cevap verilmemiş ve ihracatı 
teşvik belgesi tanzim edilmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
197. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Tansaş'ta ça

lışan bir görevliye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3891) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sıraladığım soruların Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla arz ederim. 

Cengiz Bulut 
İzmir 
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Yüksel Çakmur'un Belediye Başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketlerin
den, Zeki Haktar'in Genel Müdürlüğünü yaptığı TANSAŞ; 

— TANSAŞ'a 100 milyarın üzerinde peynir satan Cihan Çan'ın kayınbiraderi (karısının kar
deşi) olan Ali Yücel; TANSAŞ'ta muhasebede evrak memuru olan Mehmet Kolsuz'a (takriben 10 
ay önce) 50'şer milyonluk çeklerle toplam 350 milyonluk parayı ikiçeşmelik'deki Yapı ve Kredi 
Bankasının hesabından verdi mi? Hangi sıfatla verdi? 

— TANSAŞ'a milyarlık mal satan bir kişinin birinci derecedeki akrabası, TANSAŞ'da me
mur maaşı ile çalışan bir kişi ile milyonluk ne gibi bir alış veriş olabilir? 

— Mehmet Kolsuz, Bankadan aldığı 350 milyon lirayı kimlere verdi? 

— Mehmet Kolsuz TANŞAŞ'ın başka müşterilerinden bu şekilde para aldı mı? Aldı ise han
gi sıfatla, hangi ilişki ile aldı ve bu paraları kimlere verdi? 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 17.5.1994 

Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/478 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3891-8509/32689 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İzmir Milletvekili Cengiz 

Bulut'un "İzmir Büyükşehir Belediyesine ait TANSAŞ'ta çalışan bir görevliye ilişkin" yazılı soru 
önergesiyle ilgili olarak Valilik aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan ya
zıda; 

TANSAŞ'ta Mehmet Kolsuz isminde birinin çalışmadığı, bu nedenle sözü edilen çek alışve
rişleri ile şirketin ilgisi olmadığı, 

Ayrıca, TANSAŞ'a peynir alımının her partiden belediye meclis üyeleri ve üst düzey çalışan
larının bulunduğu kalabalık bir grupla toplanılıp, tüm fımıalarla yapılan pazarlıklar sonucu 3 ayda 
bir ihale ile yapıldığı, 

Önerge üzerine yapılan araştırmada Cihan Çan'ın, Ali Yücel isimli bir akrabasının olmadığı
nın da saptandığı, 

bildirilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

198. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/3996) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasının teminini say gılanmla arz ederim. 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
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1. Ankara Belediye Başkanı Murat Karayalçm hakkında, Mülkiye Başmüfettişleri tarafından 
düzenlenen "Lüzumu Muhakeme" içerikli fezleke üzerine Ankara İl İdare Kurulunca önce "Lü
zumu Muhakeme" kararının verildiği, bilahare yaklaşık 10 gün sonra Ankara Valisinin ilgili Vali 
Yardımcısına baskı yaparak hukukî bir dayanak olmaksızın "Meni Muhakeme" kararının verilme
sini sağladığı doğru mudur? 

2. Yukarıda bahsedilen konunun medyada müteaddit defalar gündeme getirilmesine rağmen, 
Ankara Belediye Başkanı Murat Karayalçm'in zimmet ya da yolsuzluk eylemine sebebiyet verme
si hususunun baskı ile yargıya intikalinin engellenmesi ile ilgili olarak gerekli incelemelerde bu
lunmak üzere Bakanlığınızca müfettiş görevlendirilmiş midir? 

3. Ankara Valisinin baskı yolu ile hukuka aykırı olarak bir kararın çıkmasına neden olması se
bebiyle kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili olarak Bakanlığınızın yakın zamanda basın yoluyla 
kamuoyunu bilgilendirmesi düşünülmekte midir? 

T . C . 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 17.5.1994 
Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.02/480 

Konu : Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 25.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3996-8898/33879 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Kayseri Milletvekili Salih 
Kapusuz'un "Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili 
olarak Ankara Valiliğinden alınan bilgilerden; 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Murat Karayalçm hakkında; Ankara Büyükşe
hir Belediye Başkanı iken, EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeninin belediye otobüsleri kart-ip-
tal, değerlendirme ve otomasyon sistemi ihalesi kararını onaması sebebiyle hakkında düzenlenen 
soruşturma dosyasının, İl İdare Kurulunun 8.6.1993 tarihli toplantısında görüşüldüğü ve 2/K-235 
sayılı kararla Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesi uyarınca lüzumu muhakeme kararı verildi
ği. 

Sayın Murat Karayalçm'in 23.6.1993 tarihli müracaatı ile aynı konuda Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca, 18.5.1993 tarih ve 1993/39725 sayılı Karar île "takibat icrasına mahal olmadığı
na" dair karar verildiği, bu sebeple İl İdare Kurulunun 8.6.1993 gün ve 2/K-235 sayılı kararının 
CMUK'na göre yeniden ele alınmasını talep ettiği, 

İl İdare Kurulunun, bu talebi dikkate alarak dosyayı yeniden incelediği ve 29.6.1993 gün ve 
2/K-274 sayılı Meni muhakeme kararı verdiği, ancak idare kurulu kararının kesin mahiyette olma
dığı; her iki kararın da ikinci derecede incelenmek üzere 30.7.1993 gün ve 93/1213 sayılı yazı ile 
Danıştay Başkanlığına sunulduğu, 

Bu konuda, Ankara Valisi tarafından vali yardımcısına telkin veya bir müdahalede bulunulma
sının sözkonusu olmadığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. > 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 
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199. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Ankara metrosu ihalesinde Belediyenin za
rara uğratıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı 
(7/4050) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın içişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması husu

sunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

4.12.1987 de yap-işlet-devret sistemi ile ihaleye çıkarılan Ankara Metrosu, 48 aylık bir dö
nemde tamamlanmak üzere, eskolasyon dahil 444 milyon dolar toplam yatırım maliyeti üzerinden 
Türk-Kanada konsorsiyumuna ihale edilmiş iken; Ankara Büyükşchir Belediyesi eski Başkanı Sa
yın Murat Karayalçın döneminde Hazine-Belediye-Müteahhit tarafından 16 Eylül 1991 tarihinde 
imzalanan mutabakat muhtırası ile yap-işlet-devret modelinden vazgeçilip yeniden ihale açılması
na da gerek görülmeden toplam maliyetin 660 milyon dolara yükseltildiği, kârın hemen değil bir 
süre içerisinde taşıma ücretleri ile karşılandığı yap-işlet-devlet modelinden vazgeçilmesi ile ilk iha
le maliyetinin düşmesi gerekirken, doların yıllık değer kaybı (yılda azamî % 4) ile de izah edile
meyecek 660 milyon dolar miktarına ulaştığı; ayrıca, metronun 12 istasyonunun maliyetinin 50 
milyon dolar olacağı ön görülmüşken sadece Kızılay istasyonuna 70 milyon dolar sarfedildiği, Be
lediyenin Bu Ankaray istasyonunun getirdiği malî yükle izah etmesine karşılık bu yükün sadece 2 
milyon dolar olacağı iddia edilmiştir. 

Sorular: 
1. Görevliler hakkında ne gibi kanunî işlem yapılmıştır? ' * 
2. Belediye ne kadar zarara uğratılmıştır? • - • ' . . . 

T . C . 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 17.5.1994 
Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.02/483 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 24.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4050-8985/34284 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İstanbul Milletvekili Bülent 
Akarcalı'nın "Ankara Metrosu ihalesinde Belediyenin zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin" yazılı 
soru önergesiyle ilgili olarak; 

Aralarında Ankara Metrosu ile ilgili bazı iddiaların da bulunduğu çeşitli konuların Bakanlığı
ma intikal etmesi üzerine, iddiaların incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için 19.4.1994 ta
rihli onayımla müfettiş görevlendirilmiş olup, soruşturmanın sonucuna göre yasal gereğinin yapı
lacağı muhakkaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 

• içişleri Bakanı 
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200. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'te bir fabrikanın inşa edildiği alana iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Nafıit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4172) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : 1. Bilecik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Tekmar A.Ş. adı altındaki fabrika bu
günkü inşa edildiği yerde imar planı tadil edilerek mi ruhsat verildi? 

2. Bu adı geçen fabrikanın bulunduğu yer daha önce imar planında hangi konumdaydı? (Ko
nut alanı mı, sosyal tesis alanı mı, yeşil alanı mı, yoksa fuar alanı mı idi?) 

3. Bu fabrikaya hangi tarihte ruhsat verildi? Karşılığında bir protokolle belediyeye vidanjör 
alındığı söylenmektedir. Bu gerçekten alındı mı? Alındıysa, Bilecik belediyesi adına hangi plaka 
No'su ile kayıtlıdır? 

4. Böyle bir protokol varsa, bu protokolde ne vaadler verilmiştir? 

5. Adı geçen fabrikanın kaçak inşaatı var mıdır? Varsa belediyece ne gibi işlem yapılmıştır? 

Varsa yasal işlemleri yerine getirilmiş midir? 

6. Ne kadar ceza kesilmiştir? Bu inşaatın yapımına ne kadar göz yumulmuştur? Belediyece ce
za kesilip tekrardan indirim yapılmış mıdır? İndirilmişse nedeni nedir? Eğer bu fabrikanın kaçak 
inşaatı varsa, gene plan değişikliği yaparak karşılıklı daha önce yaptığınız gibi özel protokoller ya
pacak mısınız? 

T . C . 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 13.5.1994 

Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.02/469 

Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 25.3.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4172-9187/34857 sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in "Bilecik'te bir fabrikanın inşa edildiği alana ilişkin" 
yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Valilik kanalıyla Bilecik Belediye Başkanlığından alınan bilgi
lerden: 

1. Belediye sınırları içinde bulunan Tekmar A. Ş. adı altındaki fabrikaya imar planı değişikli
ği yapılarak ruhsat verildiği, 

2. Adı geçen fabrikanın bulunduğu yerin, önceki imar planında fuar alanı olarak gözüktüğü, 

3-4. Fabrikaya 19.8.1991 tarihinde inşaat ruhsatı verildiği, daha sonra fabrikaya ait 34 KSR 74 
plakalı arazözün 10 yıl süre ile kullanım hakkının (ekte bir örneği sunulan ve Belediye Encümeni
nin 18.12.1991 tarih ve 1285 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren bir protokolle) belediyeye verildiği, 

5. Adıgeçen fabrikanın tespit edilen kaçak inşaatının 10.9.1993 tarihinde mühürlendiği, 
24.9.1993 tarih ve 993 sayılı encümen karan ile ceza ve yıkım karan verildiği, 4.2.1994 tarih ve 
118 nolu encümen kararı ile İller Bankasından plan tadilatı isteminde bulunulduğu, 
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6. Kaçak inşaata 1 740 000 000 TL. para cezası kesildiği ve devam etmesine göz yumulmadı-
ğı, yeniden plan değişikliği yapımıyla ilgili olarak bir protokolün sözkonusu olmadığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

201. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik'e bağlı yerleşim birimlerinin sağlık oca
ğı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/4235) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bilecik İli sınırları içerisindeki ilçe ve köylerimizin bir kısmı sağlık ocağı hizmetlerin
den yoksundur. Bu ilimizin sınırları içerisindeki ilçe ve köylerimizden sağlık ocağı bulunmayan 
yerlere 94 yılı içerisinde bu yönde bir hizmet götürülebilinecek midir? Bu yönde 94 yılı yatırım 
programınızda bir hizmet mevcut mudur? 

T C . 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 16.5.1994 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1448 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.3.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4235-9306/35253 sayılı yazılan. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, Bilecik'e bağlı yerleşim yerlerinin sağ

lık ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. < 

Ecz. M. Kâzım Dinç 
Sağlık Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik'e bağlı yerleşim yerlerinin sağlık ocağı 
ihtiyacı ile alâkalı soru önergesinin cevabıdır: 

Soru : "Bilecik ili sınırları içerisindeki ilçe ve köylerimizin bir kısmı sağlık ocağı hizmetlerin
den yoksundur. Bu ilimizin sınırları içerisindeki ilçe ve köylerimizden sağlık ocağı bulunmayan 
yerlere 94 yılı içerisinde bu yönde bir hizmet götürülebilecek midir? Bu yönde 94 yılı yatırım 
programınızda bir hizmet mevcut mudur? 

Cevap : Birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık ocakları, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde planlanmaktadır. Adı geçen Kanunun 2 nci mad
desinde sağlık ocağı tanımı yapılırken, "Takriben 5 000 -10 000 kişinin köyler grubu veya bir ka
saba veya şehir ve büyük kasabalardaki mahalle grupları bir sağlık ocağını teşkil eder" denilmek
tedir. Bu günkü durum itibarı ile, Bilecik İli'nde herhangi bir sağlık ocağına bağlanmamış köy bu
lunmamaktadır. 

Bu çerçevede, İl genelinde l l ' i il ve ilçe merkezlerinde ve 12'si de köylerde hizmet vermek 
üzere toplam 23 sağlık ocağı planlanmıştır. Planlanan bu sağlık ocaklarımızdan, hizmet binası te-
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min edilebilen 21 sağlık ocağı ile halen sağlık hizmeti verilmektedir. 2 adet sağlık ocağımızın hiz
met binalarının inşaatı ise devam etmektedir. 

Ayrıca, İl genelinde 68 adet köyde de sağlık evi planlanmıştır. Bu sağlık evlerinden 29'unun 
binası inşa edilmiş 18'inin hizmet binaları inşaatı devam etmektedir. Bütçe imkânları dahilinde 
sağlık ocağı ve sağlık evi binalarımızın inşasının tamamlanmasına çalışılacaktır. 

Yatırım programı taslağımızın tasdik edilmesi halinde, 1994 Yılı Yatırım Programında Bile
cik İli için planlanan 2 adet sağlık evinin inşası sözkonusu olacaktır. 

202. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman'da kanalizasyon atıklarının Kı
zık Köyü halkının sağlığını tehdit ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre Bakam Rıza Akçalı 'nın 
yazılı cevabı (7/4267) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 
S. Osman Sevimli 

Karaman 
Karaman'da tamamlanmak üzere olan kanalizasyon şebekesinin atıkları şu anda hiç bir işleme 

tabi tutulmadan Merkeze bağlı Kızık Köyü yakınındaki Çavuş Gölüne atılmaktadır. Kızık Köylü
leri sağlıklarından endişelidir. Havaların ısınması ile birlikte köyde yaşamanın mümkün olmadığı
nı, tiksindirici bir kokunun çevreyi ciddî şekilde rahatsız ettiğini belirtmektedirler. 

Bakanlığınız bu konuda bugüne kadar herhangi bir işlem yapmış mıdır? Yapmamışsa, ne yap
mayı düşünmektedir? 

Bu sorumsuzluğu yapanlara ne yapılacaktır? 
T.C. 

Çevre Bakanlığı 
Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü 11.5.1994 
Sayı: B.19.0.ÇKÖ.0.06.00.01-756-2921 
Konu : Karaman Atıksu Arıtma Tesisi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 4.4.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4267-9429/36193 sayılı yazınız. 
İlgi yazıda Karaman Milletvekili Sayın S. Osman Sevimli'ye ait, Karaman İli'nde kanalizas

yon atıksulannın neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin soru önergesinin Bakanlığımız tarafından 
cevaplandırılması talep edilmektedir. 

Konu ile ilgili olarak, Karaman İli'nde kanalizasyon atıksulannın neden olduğu çevre kirlili
ğinin önlenmesine ilişkin Ek'te bir örneği sunulan İller Bankası Genel Müdürlüğünden alman ya
zıda; Karaman (Merkez) kanalizasyon şebekesinde toplanan atıksulann antma tesisinden geçirile
rek Deliçay'a verilmesi çalışmalannın planlanarak 1993 yılında antma tesisinin ihalesinin tamam
landığı belirtilmiştir. 8 Nisan 1993 tarihinde tatbikat projesi onaylanan ve Nisan 1994 sonunda şan
tiye faaliyetlerine başlanılacak olan antma tesisinin 30 Haziran 1995 tarihine kadar ikmal olunarak 
işletmeye alınması İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafınadan planlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıza Akçalı 

Çevre Bakanı 

— 543 — 



T.B.M.M. B:104 17.5.1994 0 : 3 

İller Bankası 
Genel Müdürlüğü 

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 
l.Gr. Art. Tat. Müdürlüğü 25.4.1994 

Dosya No. : 70/01/2/10-2455 
Sayısı: B.09.2.ÎBG.0.14.00.03-46980 
Konu : Karaman (Merkez) atıksu arıtma tesisi. 

Çevre Bakanlığına 
(Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü) 

İlgi: 8.4.1994 gün 2356 sayılı yazınız. 
İlgi yazınızla kanalizasyon şebekesi bitim aşamasına gelmiş olan Karaman İli atıksularının Ça

vuş gölüne akmakta olduğu ve bu durum civarında yer alan Kızık Köyünde çevre sorunu yarattığı 
belirtilerek konuyla ilgili bankamızca yapılan veya planlanan çalışmalar hakkında bilgi verilmesi 
istenilmektedir. < 

Bankamızca yapılmakta olan Karaman (Merkez) kanalizasyon şebekesinde toplanan atıksula-
nn arıtma tesisinden geçirilerek Deliçay'a verilmesi planlanmış olup 1993 yilında arıtma tesisinin 
ihalesi yapılmıştır. 8.4.1994 tarihinde tatbikat projesi onaylanan ve Nisan 1994 sonunda şantiye fa
aliyetlerine başlanılacak olan tesisin 30.6.1995 tarihine kadar ikmal olunarak işletmeye açılması 
planlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İLLER BANKASI 

Abdullah Ateş Ahmet Demirel 
Genel Müdür Yardımcısı Kanalizasyon Dairesi Başkanı 

203. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Kısırkaya Köyünde doğal denge
nin tahrip edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre Bakam Rıza Akçalı'nm yazılı cevabı (7/4274) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı tarafından delaletinizle yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunu emirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

İstanbul, Sarıyer İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Köyünde doğal yapı, kömür ve 
kil ocakları sebebiyle tahrip edilmekte, deniz ve sahil şeridi döküntü malzeme ile kirletilmekte, sü
ratle bozulan bölgenin eski durumuna kavuşturulması için hiçbir tedbir ve uygulama görülmemek
tedir. 

2872 sayılı Çevre Kanununun birçok maddesi ile 3621 Sayılı Kıyı Kanununun 6 ve 8 inci 
maddelerine aykırı faaliyetler devam etmekte midir? 

1. Kısırkaya Köyünde doğal değerlerin tahrip edildiği, denizin ve kıyılarının kirletildiği husu
sunda Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? 

2. Var ise, önlenmesi için gerekli tedbirler alınmış mıdır? 
3. Cevap evet ise, alınan tedbir nedir? Ne kadar etkili olmuştur? 
4. 3621 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerini yeterli buluyor musunuz? 
5. Yeterli görmüyorsanız ne gibi değişiklikler önereceksiniz? 
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T.C. 
Çevre Bakanlığı 

Çevre Koruma Genel Müdürlüğü 12.5.1994 
Sayı :B.19.0.ÇKG.0.11.00.02/063-025-2970 

Konu : Sarıyer-Kısırkaya Köyü doğal dengenin tahribi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 8.4.1994 tarih ve A.010.0.GNS.010.00.02:7/4274-9453/36313 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Gürhan Çelebican tarafından İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Kısırkaya 

Köy sınırları içerisinde faaliyet gösteren kömür ve kil ocaklarının doğal yapıyı tahrip ettiği, sahil 
şeridine dökülen atıklarla denizin kirletildiği, bu nedenle bölgede çevre değerlerinin süratle bozul
duğu bildirilerek, ilgi yazı ve ekinde gönderilen sorular çerçevesinde bölgenin eski doğal yapısına 
kavuşturulabilmesi için Bakanlığımızca sürdürülen çalışmaların yazılı olarak cevaplandırılması is
tenmektedir. 

1. Sarıyer İlçesi, Kısırkaya köyünü de içerisine alan Kilyos-Karaburun bölgesinde yaklaşık 40 
Km. uzunluğundaki bir alanda faaliyet gösteren ve 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde ruh 
satlandırılmış çok sayıda kömür ocağının bölgenin doğal yapısını bozması, kıyıları tahrip etmesi ile 
ilgili ortaya çıkan sorunlar geçmiş yıllardan günümüze kadar artarak gelmiştir. Bakanlığımız tek
nik elemanlarınca sorunlar mahallinde yapılan denetim ve incelemelerle tespit edilmiştir. 

2. Ortak varlığımız olan çevrenin korunması ve iyileştirilmesi kırsal ve kentsel alanlarda ara
zinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılmasına uygun olarak bölgede tespit edilen so
runların çözümü ile ilgili tedbirler Bakanlığımızca oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

3. Bu kapsamda; 
a) Bölgenin doğal dengesinin ve kıyıların daha fazla bozulmaması için, bölgede yeni kömür 

ocağı, taşocağı ruhsatı verilmemesi, ruhsat süresi biten ocakların sürelerinin uzatılmaması, terkedi-
lcn ocak alanlarının rehabiİitesinin yapılması Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından istenmiştir. 

b) Bölgedeki mevcut sorunların çözümü ile ilgili yetkiler bir çok kuruluşu birden ilgilendirdi
ğinden Bakanlığımız koordinatörlüğünde tüm ilgili kuruluşlarla toplantılar yapılmış; bu toplantılar
da çözüm önerileri oluşturularak, ilgili kuruluşların ne tür katkılar sağlayacağı tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda tüm ilgili kuruluşlarında yer aldığı bir master plan hazırlanması kararlaştırılmıştır. 

c) Bakanlığımız, bölgede terk edilmiş sahaların yeniden kazanılması için "Kilyos-Karaburun 
Bölgesinin Rehabilitasyonu" adı altında 1994 yılı yatırım programına bir etüd proje önermiştir. 
Ancak yatırımlarda gidilen tasarruf çerçevesinde yatırım programına alınamamıştır. 

4. 3621 sayılı Kıyı Kanununun 15 inci maddesi ile getirilen cezaların günümüzde yetersiz kal
ması sonucu yeni bir düzenleme ile bu cezalar artırılmış ve memur maaş katsayısına bağlanarak gü
nün, şartlarına uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. 

5. Maden Kanununda, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yapılmadan maden işletme izni
nin verilmemesi, üretim sonrası arazi rehabilitasyon şartının getirilmesi aynca, üretimi öngörülen 
maden kaynağının üzerindeki örtü tabakasından daha değerli olmamalı haİinde bölgesel üretimin 
iptali hususunda madencilik ve çevre sektör çalışmasının yapılması ve kaçak üretim konusunda 
ağır cezalara yer verilmesi, doğal dengenin ve çevrenin daha sağlıklı şekilde korunmasını sağlaya
caktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıza Akçalı 

Çevre Bakam 
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204. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir 'in, Olağanüstü Hal ve mücavir illerde görevli güven
lik güçlerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/4306) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Muzaffer Demir 

Muş 

1. Olağanüstü iller, mücavir iller ve hassas illerde toplam ne kadar asker ve jandarma bulun
maktadır? 

2. Bu illerde toplam ne kadar subay ve astsubay bulunmaktadır? 

3. Bu illerde bulundurulan er ve erbaş miktarı ne kadardır? 

4. Bu illerde vatanı görevini yapan er ve erbaşlara olağanüstü hal silah taşıma tazminatı veril
mekte midir? Veriliyorsa ne kadar verilmektedir? 

5. Subay ve astsubaylara verilen olağanüstü hal tazminatı ne kadardır? İstanbul'da görev ya
pan bir subay ve astsubayla olağanüstü iUerde görev yapan aynı derece ve kademedeki bir subay 
ve astsubayın aldıkları maaş ne kadardır? Aradaki fark nedir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 13.5.1994 

Kanun: 1994/370-TÖ, 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 19 Nisan 1994 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.02-7/4306-
9537/36599 sayılı yazısı. 

Muş Milletvekili Muzaffer Demir tarafından verilen ve İlgi Ek'inde gönderilerek cevaplandı
rılması istenilen "Olağanüstü Hal ve Mücavir tilerde Görevli Güvenlik Güçlerine ilişkin" yazılı 
soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
Muş Milletvekili Muzaffer Demir Tarafından Verilen Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. Olağanüstü Hal Bölgesi ve Mücavir tilerde, halen Jandarma Asayiş Komutanlığı emrinde 
veya hareket kontrolünde başta Jandarma olmak üzere kara, deniz (Deniz piyade) ve Hava Kuvvet
lerine mensup, subay, astsubay, uzman erbaş, erbaş ve erler görev yapmaktadırlar. Harekâtın özel
liği nedeniyle mevcutlar sürekli değişmekte olduğundan kesin bir rakam vermek mümkün olama
maktadır. 

2. Olağanüstü Hal Bölgesinde görev yapan hiç bir personel için "Silah Taşıma Tazminatı" adı 
altında bir tazminat verilmemektedir. 

3. Olağanüstü Hal Bölgesi ve Mücavir tiler ile kalkınmada öncelikli bazı yörelerde görevli su
bay ve astsubaylara bütün Devlet memurlarına ödendiği gibi yerleşim birimlerinin durumu itibariy
le Başbakan onayı ile ayda 500JX)0 ilâ 4 500 000 TL. arasında Bölge Tazminatı verilmekte olup, 
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Olağanüstü Hal Bölgesinde görevli olanların maaşlan İstanbul'da görev yapanlara nazaran yakla
şık % 50 oranında daha fazladır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
205. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, taşıt vergilerine ilişkin sorusu ve Maliye Baka

nı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/4322) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru 1. Taşıt vergilerinde bir sınır konularak; şu kadar TL.'ya kadar olan taşıtlardan vergi alın
mayacağı ilkesi doğru mudur? 

Soru 2. Eğer doğru ise bu sınır nedir? 
Soru 3. Bu sınırlamayı getirmek Sosyal Adalet açısından sakıncalı olmayacak mıdır? 
Soru 4. Düşük modelden düşük, yüksek modelden yüksek vergi alma olayı sizce yanlış mıdır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 16.5.1994 
Sayı: B.07.0.GEL.0.12/1347-2-36699 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 27.4.1994 ta

rih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4322-9568/36757 sayılı yazısı. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenen Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in so

rularına ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 
7.5.1994 gün ve 21927 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4.5.1994 tarihli 

ve 3986 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile, değeri 500 000 000 lirayı geçen taşıtların % 4, değeri 
1 000 000 000 lirayı geçen taşıtların ise, % 8 oranınada bir defaya mahsus olmak üzere ek motor
lu taşıtlar vergisine tabi olacağı hükmü getirilmiştir. 

Bu hükümle üst gelir gruplarının sahip oldukları taşıtların ek motorlu taşıtlar vergisinin kap
samına girmesi amaçlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakam 
206. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Millî Emlak Genel Müdürlüğüne ilişkin sorusu 

ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/4325) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırma
masını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru 1. Millî Emlak Genel Müdürlüğünün tüm yurt çapında envanteri yapılmış mıdır? 
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Soru 2. Eğer yapılmış ise nerelerde yapılmıştır? 
Soru 3. Envanteri yapılmış olan bu yerlerden satışları yapılan var mıdır? 
Soru 4. Satışı yapılacak ise hangilerinin ne şekilde satışının yapılmasına karar verilmiştir? 
Soru 5. Satışı yapılmıyor ise neden yapılmıyor? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.MEG.0.23.3303-69655-21775 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından verilip, yazılı olarak cevaplandırılması is

tenilen soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 
Hazineye ait taşınmaz malların 31.12.1993 tarihi itibariyle yurt çapında envanteri yapılmıştır. 

(Ek:l) 
Hazineye ait olup da bir kamu hizmeti için gerekli olmayan taşınmazlar satılarak tasfiye edil

mektedir. 1,993 yılı sonu itibariyle 468 510 216 000 TL. değerinde taşınmaz mal satışı gerçekleşti
rilmiştir. - , 

Hazineye ait taşınmaz mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre bedeli peşin 
alınmak suretiyle satılmaktadır. Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu tarafından talep edilenler 
ise Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre satılabilmektedir. 

Tarım arazileri ise araziyi tarımsal amaçlı kullanan kişilerin olması halinde bunların mağduri
yetine meydan vermeyecek bir satış politikası içinde değerlendirilmektedir. Arsa vasfında olanlar 
ile kullanılmayan boş tarım arazilerinin satılarak tasfiye edilmesine devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
Not: Eki 1 adet kitap (Hacimli olduğundan yayınlanamamıştır. Eki dosyasındadır. 

207. — Bilecik'Milletvekili Mehmet Seven'in, Sakarya Adlî Yargı Adalet Komisyonunca açı
lan sınavı kazanan bir şahsın göreve başlatılmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
M. Seyfı Oktay'ın yazılı cevabı (714333) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : 27.11.1993 tarihinde Sakarya Adlî Yargı Adalet Komisyonunun hizmetli kadrosu sına

vına giren ve sınavda 70 puan alarak kendisine Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel Çarkçıoğlu'nun 
da imzası kazandı belgesi gönderilmiş olan Abdullah Gürsoy neden bu tarihe kadar göreve başla
tılmamıştır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 16.5.1994 

Bakan: 571 ; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 27.4.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4333-9580/36769 sayılı yazılan . 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından verilen yazılı soru önergesine ilişkin ce
vap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Seyfi Oktay 

Adalet Bakanı 

Sayın Mehmet Seven 

Bilecik Milletvekili 
Tarafımdan cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen 

soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Anılan yazılı soru önergesinde; Sakarya Adlî Yargı Adalet Komisyonunca 27.11.1993 tarihin
de yapılan hizmetlilik sınavını kazanan Abdullah Gürsoy'un bugüne kadar neden görevine başla
tılmadığı sorulmaktadır. , 

Bakanlığım Taşra Teşkilatı olan Adliyelere ilk defa Devlet Memuru olarak göreve başlaya
caklar için yapılan atamalar Adlî, İdarî ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri Adalet Komisyonların
ca yapılmaktadır. ' 

2802 sayılı Yasanın 114 üncü maddesi ile 15.10.1991 gün ve 21022 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 29 un
cu maddesine göre Adalet Komisyonlarınca yapılan atamalar sınav sonucuna göre hazırlanan nihaî 
başarı listesine göre yapılmakta olup, yine aynı yönetmeliğin 65/E maddesi gereğince Bakanlığı
mızca onaylanmaktadır. 

Abdullah Gürsoy'un görevine başlatılmayışı ile ilgili olarak Sakarya Adlî Yargı Adalet Ko
misyonu ile yapılan yazışma sonucunda alınan 29.4.1994 gün ve 176 sayılı cevabî yazıda; 
27.11.1993 tarihinde komisyonlarınca yapılan hizmetli sınavını 130 kişinin kazandığı ve münhal 
bulunan kadrolara 88 ve 83 puan alarak 1 inci ve 2 nci sırada olan adayların atamalarının Karasu 
ve Sakarya Adliyesi hizmetliliğine yapıldığı, 

Sınavda 70 puan alan ve 67 nci sırada bulunan Abdullah Gürsoy'un başarı listesine göre sıra
sı gelmediğinden atamasının yapılamadığı bildirilmiştir. -

Bilgilerinize arz ederim. . 

Mehmet Seyfi Oktay 

Adalet Bakanı 
208. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odaları

nın tefrişat harcamalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakam M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/4421) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılma-. 
sini arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru : Bakanlığınıza bağlı olan, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü ve Adlî Sicil İstatistik Ge
nel Müdürlüğü, Genel Müdürlerinin 1990-1994 yıllan arasında oda tefrişlerine harcanan paralar 
yıllara göre ne kadardır? 
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T. C. 

Adalet Bakanlığı 16.5.1994 

Bakan: 574 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterlik Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 9.5,1994 günlü 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4421-9744/37428 sayılı yazıları. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından T.B.M.M. Başkanlığına hitaben sunulup, 
tarafımdan cevaplandırılması için ilgi yazı ekinde gönderilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağı
da arz olunmuştur. 

M. Seyfi Oktay 

Adalet Bakanı 

Soru : Bakanlığımıza bağlı olan, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü ve Adlî Sicil ve İstatistik 
Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlerinin 1990-1994 yılları arasında oda tefrişlerine harcanan paralar 
yıllara göre ne kadardır? 

Cevap : 1990-1994 yılları arasında Bakanlığıma bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü ve 
Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Genel Müdürlerinin oda teftişleri için genel bütçeden her
hangi bir harcama yapılmamıştır. 

209. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Gümrük Müsteşarı-odasının tefrişat harcamala
rına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/4432) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın A. Şevki Erek tarafından yazılı olarak cevaplandırı
lmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Bakanlığınıza bağlı olan, Gümrük Müsteşarlığının, Müsteşar odasının 1990-1994 yılla

rı arasında oda tefrişlerine harcanan paralar yıllara göre ne kadardır? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 16.5.1994 
Sayı:B.02.0.004(50)/01051 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 9.5.1994 tarih ve A.O 1.0.GNS.0.10.00.02-7/4432-9755/37439 sayılı yazıları. 

İlgi yazılarında belirtilen Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in tarafıma tevcih ettiği 
yazılı soru önergesinde yeralan cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Şevki Erek 
Devlet Bakanı 

— 550 — 



T.B.M.M. B : 104 17 . 5 .1994 0 : 3 

Soru : Bakanlığınıza bağlı olan, Gümrük Müsteşarlığının, müsteşar odasının 1990-1994 yılla
rı arasında oda tefrişlerine harcanan paralar yıllara göre ne kadardır? 

Cevap : Sorunuz üzerine yaptırdığım araştırmada: 

a) Göreve başlamamdan önce, Ulus Merkez Binadaki 128 ve 129 no.lu Müsteşarlık odalarının 
232 353 268 TL. hk harcamayla, . 

b) Ayrıca, Ulus ek hizmet binasının 8. katında üç odalık ikinci bir Müsteşarlık Makamının ise 
104 849 122 TL. lik harcamayla tefriş edildiği öğrenilmiştir. 

c) Müsteşar 29.4.1994 tarihinde görevden alınmıştır. 

210, — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Toplu Konut İdaresi Başkanı odasının tefrişat 
harcamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/4436) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırma
masını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru : Bakanlığınıza bağlı olan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, Başkan odasının 1990-
1994 yıllan arasında oda tefrişlerine harcanan paralar yıllara göre ne kadardır? 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 16.5.1994 

Sayı:B.02.0.013/2.02.317 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 9.5.1994 gün ve 

Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4436-9759/37443 sayılı yazısı. 

İlgi yazınız ile gönderilen, Bilecik Milletvekili Mehmet Seven tarafından verilen yazılı soru 
önergesinin cevabı 2 nüsha olarak ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erman Şahin 

Devlet Bakanı 
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BİLECİK MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET SEVEN TARAFINDAN VERİLEN YAZI
LI SORU ÖNERGESİ CEVABI 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, Başkan odasının 1990-1994 yılları arasında oda tefrişleri-
harcanan paraların yıllara göre dökümü şöyledir: 

Yılı ve Harcama Türü Adet Tutarı TL. 
1990 

Volkmen 
1991 
Fax 
Televizyon 
Video 
Televizyon Dolabı 
Ahşap Kütüphane 
Koltuk 
Elektrikli Radyatör 
Ahşap Çalışma Masası 
Ayaklı Helojen Lamba 
Tepegöz Cihazı 
Slaıde Perdesi 
Hava Temizleme Cihazı 
Duvar Saati 
Gazeteci Teyp 
Sony CFS 303 Radyo 
Masa Lambası 
Hesap Makinası 

1992 
Halojen Lamba 
Koltuk 
Çağrı Cihazı 

1993 
Klima Cihazı (Shlit) 

Raf 

, . m 

1 Adet 

' 
* 

' 
> 

' 
' 
» 
'. 

' 
' 
» 
1 

' 
' 
' • 

' 
" 

1991 Toplamı 

lAdet 
" 
«.* 

1992 Toplamı 

1 Adet 
• " 

1993 Toplamı 

i - , 

185 000 

5 040 000 
3 900 000 
3 000 000 

616 000 
1456 000 

294 560 
506 160 

1344 000 
250 000 

3 696 000 
1 344 000 
8400 000 

95 000 
300 000 
990 000 
268 800 
70 000 

31570 520 

170 000 
848 500 
917 500 

1 936 000 

82 656 000 
350 000 

83 006 000 

Erman Şahin 
Devlet Bakanı 

— 552 



T.B.M.M. B:104 17 .5 .1994 0 : 3 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlarına, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı 

19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacı ile Yetki 

Verilmesine Dair Kanun Tasarısının 2 nci Maddesine verilen oyların sonucu: 
Kabul edilmiştir. 

' -

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Etherri Kelekçi 
AĞRI 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfı Oktay 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 

Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 

Geçersiz Oylar 

Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 

450 
207 

156 
50 

1 

-
235 

8 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztay 
Melip Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BATMAN 

BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 

a n ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 

Mehmet Adnan Ekmen Mehmet Gözlükaya 
Abdülkerim Zilan Nabi Sabuncu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİLGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Tevfik Türesin 
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DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
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ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Abdülkadir 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 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Coşkun Kırca 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İbrahim Özdemir 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Ersin Faralyalı 

B : 104 

Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın, 
Rıfat Serdaroğlu 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Atilla Hun 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
M..Kâzım Dinç 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Ankan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Erman Şahin 
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NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
İbrahim Arı soy 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Göl han 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 

. İlyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu . 
Yaşar Topçu 
SİVAS 

Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
AKSARAY 
İsmet Gür 
ANKARA 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Yüksel Yalova 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Abdülilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Muhammet Kaymak 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılınç 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tannverdi 

(Reddedenler) 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
İSTANBUL 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Mustafa Baş 
Elaattin Elmas 
Salih Ergün 
Melike Tugay Haşefe 
Emin Kul 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
KAYSERİ 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 

(Çekinser) 

KAYSERİ 

Şaban Bayrak 

(Oya Katılmayanlar) 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 

Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Ahmet Feyzi İnceöz 
TARBZON 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 

Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
İ. Melih Gökçek 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
İrfan Köksalan 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
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Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
İsmet Sezgin 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloğlu . 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 

Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulmelik Fırat 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Mustafa Doğan 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Bestami Teke 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
M. İstemihân Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 

Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mukaddder Başeğmez 
İsmail Cem. 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy (İ. A.) 
Algan Hacaloğlu 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
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Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 

ADANA : 1 
ADIYAMAN : 1 

Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Sümer Oral 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Nevşat Özer 
Latif Sakıcı (İ. A.) 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Al i şan 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 

(Açık Üyelikler) 

BURSA : 1 
DİYARBAKIR : 1 

_ .© 

Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver 
TOKAT 
Güler İleri 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Kemalettin Göktaş 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 

• Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 

Şerif Bedirhanoğlu 
Fettullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 

İSPARTA : 1 
İSTANBUL : 2 
MARDİN : 1 
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Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlarına, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı 

19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacı ile Yetki 

Yerilmesine Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. HalitDağh 
Veli Andaç Durak 
Mustafa Küpeli 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 

Kabul Edenler 

Reddedenler 

Çekinserler 

Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
182 

160 

22 

— 

— 
260 

8 
(Kabul Edenler) 

Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
Abüdlbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİLGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Tevfık Türesin 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 

. Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpinarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
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GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
İSPARTA 

Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 

, Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Coşkun Kırca 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İbrahim Özdemir . 
İZMİR 
Ersin Faralyalı 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 

B : 104 

KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdül kerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hım 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Ankan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Latif Sakıcı 
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Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 

-Mehmet Cebi 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 

Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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ANKARA 
H. Uluç Gürkan 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Hasan Kormazcan 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılınç 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tannverdi 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür — 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 

(Reddedenler) 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Şinasi Yavuz 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Halit Dumankaya 
Emin Kul 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 

(Oya Katılmayanlar) 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
İ. Melih Gökçek . 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 
Mehmet Cemal Oztaylan 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 

Abdullah Gül 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

BATMAN 
I^izamettin Toğuç 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloğlu 
Necme Hoş ver • 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Muharrem Şemsek 
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DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Fuat Çay 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 

M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 

Bülent Akarcalı 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mukaddder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Celebican 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy (İ. A.) 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevi gen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 

Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Deviloğlu 
Aykut Edibali 
Salip Kapusuz 
Seyfı Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avcundukluoğlu 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
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Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Sümer Oral 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
NevşatÖzer 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü.Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN .' 
Cemal Ahşan 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
ŞmNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver 

TOKAT 
Güler İleri 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Ahmet Özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 

Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fettullah Erbaş 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 

ADANA : 1 
ADIYAMAN : 1 

(Açık Üyelikler) 

BURSA : 1 
DİYARBAKIR : 1 

İSPARTA : 1 
İSTANBUL : 2 
MARDİN : 1 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
104 ÜNCÜ BİRLEŞİM 17 . 5 . 1994 SALI ' Saat : 15.00 

İ 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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2 , • • - • • 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER . 

1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının, Anadolu Ajansını 
kendisine ve yakınlarına dokunmayan gazetecilik dışı bir kuruma dönüştürmek sure 
tiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 'Kanununun 240 inci madde
sine uyduğu iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/21) (Dağıtma tarihi : 
25.4.1994) 

2. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 arkadaşının, Hayalî ihracat iddiaları
nın üzerine gitmeyerek Devletin zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ve bu eylemle
rinin Tüdc Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, Devlet Eski Bakam 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 'Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanları Ek
rem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Boz-
kurt Özal haklarında, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/22) (Dağıtma tarihi : 28.4.1994) 

3 
SEÇİM 

____ : 4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1."— İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 Arkadaşının, Esnaf ve Sanatkârla
rın sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclîs Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/169) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

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

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

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

7. — Şırnıak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

8. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir ilinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

— .2 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI . 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER • 

10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

11. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/9) 

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbir
leri tespite etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

14. — Şırnak 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 açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

15. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın .98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

16. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

17. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarım tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/30) 

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) 

19. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişldn önergesi 
(10/32) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR. ÖNGÖKÜŞMELER 

20̂  — 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) 

21. — Ankara Milletvekili î. Melih Gökçek ve. 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

22. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

23. — Ankara Milletvekili îs 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) 

2.4. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiUer ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

25. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

26. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

27. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) . ' . 

28. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40) ' 

29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşımn, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 



5 
GENEL GÖRÜŞME YE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş oları ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 

31. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

33. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

34. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme poli
tikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

35. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatla
rındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

36. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol 
tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

37. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

38. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 
yılında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişikin önergesi (10/59) 

39. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi 11 Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi-(10/61) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açılk Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) ' •• 

42. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katılan 
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, 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 araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

,44. — benizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inoi, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeler: uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

45. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

46. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

47. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve 
Özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

48. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

— 6 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER ' 

49. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Sa-
manpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

50. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
mddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
İli Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

52. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı 
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve 
çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanla
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına üişkin önergesi (10/79) 

54. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) 

55. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkistan' 
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

57. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 -1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi (10/85) 
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58. — Antalya Milletvekili Deniz Baykıal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

59. — Kahramanmaraş Mliletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88) 

60.— istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası 
ve İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91) 

•61. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker" ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

62, — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

63, — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

64, — Ordu Milletvekili Şadı Pehlivanoğlu 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgili olarak öne sürüleri iddiaları araştırmak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) 

65.— İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uy
gulanan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

66. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
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) 
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67. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha 
düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azal
tılması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasamn 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/98) 

68, — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

'69. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İli'nin kentsel 
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

70. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

71. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

72. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Rürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

73. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bür 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

,74.— Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve 
terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

75. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ - Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

76. — Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
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yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

77. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

78. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

79. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yem strateji ve poli
tikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

80. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

8i. _ 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) 

82. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi .olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü'maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

83. — • Diyarbakır Milletvekili M. Hatlip Dicle ve 9 arkadaşının, Özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tepe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen (iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

84. — 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 araştırmam 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

85. — DYP Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 ar
kadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

_ ÎO — 
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86. —• Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurlıak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve. 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129) 

87. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmasi açıl
masına ilişkin önergesi (10/130) 

88. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

89. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/133) 

90. — Kars Milletvekili Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çu
kurca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134) 

91. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldüıüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

92. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürfc ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

93. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularını ortaya çıkartmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

94. •— Diyarbakır Milletvekili Mj Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

— 11 — 



5 
' . GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA'DAtR'öNĞÖRÜŞMELER 

95. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynakları ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

96. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri - Yük
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

97. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve .10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

98. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

99. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesinde 
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit 
edilmesi ..amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

100. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydâr ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

101.— Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro İlçesinde güvenlik güçleri 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) 

102. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

103. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının 
çözümü Millî birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

104. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 13 arkadaşının, Kontigerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

— 12 — 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR' ÖNGÖRÜŞMELER ' 

105. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Sımak Cizre-Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148) 

106. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukoğlu ve 12 arkadaşının, 
M. K. E. K. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların 
sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

107. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ 
ilçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

108. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

109. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 'arkadaşının, yüksek öğrenimde 
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153) 

110. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin 
terör örgütüyle ateşkes kabul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu 
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını, araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154) 

111. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 Ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

112..— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin 
görevlerini ve daha verimli" bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102. ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

113. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, Bazı Kentlerde 
Görülen Hava Kirliliğinin Sebeplerinin ve Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edil
mesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/157) 
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114. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlü ve 14 Arkadaşının, Şoför Esnafının 
Problemlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin ve Uygulamaya Konacak 
Yeni Politikaların Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına ilişkin Önergesi (10/159) 

115. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'nın yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

\\Ğ. — Şırnâk Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

117. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162) 

118.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lioris kulüpleri 
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 incıi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

119. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve İC arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

120. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Rotary Kulüpleri 
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) v 

121. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg KulüMT 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168). 

122. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu 
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) . 

123. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Manav-
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gat Çayı üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

124. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

125. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu v< 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal
tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

126. -1- İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent-Kızılay Metro hattı ve Kızılay istasyonu 
ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/173) 

127j — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batıs,ı ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

128. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin 
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı 
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/174) 

129. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdul-
lattf Şener'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

130. — SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 
Grup BaşkanvekiUeri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türle kamuoyundaki etkileri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 

131. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir 'Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 
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132. — İ'stan'bul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, TYT Bank'ın 
faaliyetlerinin durdurulması sürecinde Hazine'nin zarara uğratıldığı iddialarını açıklığa 
kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 vo 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

133. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 46 arkadaşının, faaliyetleri durdu
rulan bankaların uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması ge
reken önlemleri 'belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve. 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

134. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik 
İşletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları 
araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/178) 

135. —• Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra 
Taşkömürü işletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik 
soranları araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/179) 

136., — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 13 arkadaşının, BM tarafından 
Ira'k'a uygulanan ambargonun Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

137. —• Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir-Çelik fabrikalarının 
zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

138. — Refah Partisi Grüblı Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener'in, 5 Nisan Ekonomik Önlemlerinin Uygulama Planı Konusunda, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/47) 

139. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, T.H.Y. ile ilgili 
olarak ileri sürülen iddiaların açıklığa 'kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/182) 

140. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının, 5 Nisan Ka- -
rarlarının ardından bazı bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan olay
ları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi 1(10/183) ' " 
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*1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine, ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

*2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki K anımdan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

*3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*4. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının* 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

*5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL, sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

*6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin v 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

7. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/355) 

*8. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan som önergesi 
(6/365) 

*10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

*11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın bazı gazetelerde yer alan«Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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.•12. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

*13. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

*14. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

*15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

16. —. Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*<17. — 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) 

18. — Ankara 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) 

*19. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gece
kondu bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/450) 

*20. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

21. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

22. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 

23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

24. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 
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*25. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan «Yol
suzluk Bakanlığında Yolsuzluk» başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

26. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

27. —- İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

28< — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

29. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan iha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/579) (1) 

*30. — 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) 

31. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - shoplarda satılan cinsel ge
reçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

32. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

34. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Mü
dürünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

35,, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/514) 

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) 
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38. — İstanbul Milletvekili Halit Durnankayan'ın, İzmir Narlıdere'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

39. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

40.— İstanbul Milletvekili' Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

4 1 . — İstanbul Milletvekili Halit' Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

*42. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

43. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

44. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

45. — 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) 

46. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/540) 

*47<'— Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

*48< — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.1Ö.1992'de Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

49. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

50.— Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de'Diyarba
kır Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/555) 

51. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik- Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 
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*52. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) 

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

54. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

55. — 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) 

56. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 

57. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

58. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

59. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

60. — 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) 

61. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilme
sinin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

62. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde 
görülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

63. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel 
malî protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

*64. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/719) (1) 
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65. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarım ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1'; 

66. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

67. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

68. — istanbul Milletvekili Halit ^Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

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

71. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

72. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

*73. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

75. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

*76, — 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) / 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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77. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Babanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği 
halde lojmanım boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

*78« — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında 
hükümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

*79. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi foorcu bulunan bir holdinge ait 
otoların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

80. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*81. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüderln, istanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) 

*82. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

83. — Diyarbakır Milletvekili M5 Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, 
Ağıllı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

84. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

85. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/600) 

86. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

87. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

89. - - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 
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*90. :— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fide
lerin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 

91. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

*92. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

*93.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

94. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi (6/607) 

•95. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri .Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

|96. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

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

99. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, t. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

100. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

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

102. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şıiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 
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103. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

*104. —: Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) 

105. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) . 

106. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

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

108. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü.soru önergesi (6/620) 

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

110. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

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

112. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

*113. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri.Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

114. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

115. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

. 116. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki İl İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 
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117. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 

118. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

119. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, istanbul Atatürk 
Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/628) 

*120. — 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) 

121. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı, kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

122. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

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

124. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

125. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

126. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şıraak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

127. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

*128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihti
yacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/638) 
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13<\ — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 

131. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

*132.; •— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

*133/-— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 

134. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

135. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

136. — 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) 

137. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğ
retmenlere ra yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) 

138. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

*139. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

140. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

141. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

142. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan «özlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

143. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergeri (6/834) (1): 
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144. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'uri, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

.145. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yaptlıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) ' 

146. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) . 

147. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü.soru önergesi (6/822) (1) 

148. — 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) 

149. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür-
liiğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 

150. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

151. — 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) 

152. — 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) 

153. — 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) 

154. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in,. DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) • 

155. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

156. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.l. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 
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157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 
6 net ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) 

158. — 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) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez ilçe, 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesr 
(6/672) 

160. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

161.— Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/673) 

162.— Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

163. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

164.— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675). 

165. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

166. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

167. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

168.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yalanı hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

169. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

170.— Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 
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171. —İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, «görev verme söz
leşmesi » imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/684) 

172. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

173. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

174. — İstanbul Milletvekili Hal it Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

175. — İstanbul Milİetvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

177.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

178. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

179. -^ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

180. — 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) 

181. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) 

182. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye S,ınaî Kalkınma Ban-
kas,ı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) 

183. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı vo Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

184. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 
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185. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

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

187 Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

188. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

189. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

190. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

191. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

193. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

194. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli Tarım Teşkilatında yapılan 
atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

195. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

196. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

197. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Alaşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

198. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

199. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

200. — 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) 
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201. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

202. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikicinin,. Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İsikân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

203. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/739) 

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

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

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

207. — 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) . 

208. — 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) 

209. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) ' ••'•'•' . . 

210. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

211. -—. İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

2 1 3 . — İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

214. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına i lişikin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 
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215. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma- -
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) • 

216. — Kahramanmaraş Milletvekili . Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

217. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

218. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) 

219. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlıı Hastanesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

221. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 
Çağlayaııcerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

222. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/758) 

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

224. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köy işi eri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/760) 

225. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

. 226. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

227. — İstanbul Milletvekili Halit Dumatıkaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/765) 
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228. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

229. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

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

232. ~ İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara' 
daki hava limanları ve VIP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/770) 

233. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

234. — istanbul 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) 

235. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

236. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

237. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişlkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 

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

239. --İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

240. — İstanbul Milletvekili Halil. Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) 
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241. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğilim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

242. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'mn mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

243. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Klirnya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) 

244. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

245. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) 

246. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulu t'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

247. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kurcalarında 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

248* — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Hinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) 

249. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Ycşjl Kart 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

250. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

251. — İstanbul Milletvekili Ziyacddin Selçuk Maruflu'nun, bava limanlarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

252. —- Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

253. —• Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi, denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/884) (1) 

254. — Sımak 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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255. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

256. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/8Ö7) 

257. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

258. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanİndan sözlü soru önergesi (6/809) 

259. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811). 

260. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi '(6/827) 

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

262. — 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) 

263. — Denizli Milletvekili Hâşan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

264. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

265. — 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) 

266. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerier'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

— 36 — 



6 

SÖ7XÜ SORULAR 

267. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

268. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

269. — 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) 

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

271. — 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) 

272. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

273. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

274. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

275. — 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) 

276. — İzmir Milletvekili İsmet Kaya Brdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

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

278. — 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) 
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279. — Muğla Milletvekili Mevşat özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

28ü. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

281. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

282. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenlemıe ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

283. — 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) 

284. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Bakanlığa bağlı il teşıkilatlarındia 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

285. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'İn, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

286. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'İn, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

287. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

288. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'İn, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 

289. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'İn, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

290. — 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) 
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291. — 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) 

292. — 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) 

293. — 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) 

294. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

295. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

296. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'm, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Tekirdağ ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

297. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

298. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/934) (1) 

299. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

300. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

301. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

302. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 
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303. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

304. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

305. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 

306. — Van Milletvekili Şerif Beditrhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) . 

307. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) 

308. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/854) 

309. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 

310. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Ereiyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

311. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

312. —. Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) 

313. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 

314. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin-bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

315. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 
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316. — istanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

317. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

318. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) 

319. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

320. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şaniıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

321. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

322. — 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) 

323. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

324. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

325. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

326. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan JSKt Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

327. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

329. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1) 

330. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

331. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni "atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 
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332. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu bankalarının satın aldığı mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

333. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1) 

334. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

335. — Kocaeli Miiietvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

336. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

337. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

338. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde dleri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi (6/1009) (1) 

339. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) 

340. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayali 
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

341. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

342. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Silvan'ın Alibey Köyünde bazı 
vatandaşların evlerinin güvenlik güçlerince yağmalandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/875) 

343. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis'in Hizan İlçesine bağlı 
Oymapınar Köyü İmamının işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/876) 

344. — Denizli Milletvekili Hasan Körkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) 
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345. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/1011) (1) 

346. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

347. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Rrat'ın, Narmıan Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

348. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

349. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

350. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

351. — Erzurum Milletvekili .Aibdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

352. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1012) (1) 

353. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1) 

' 354. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

355. — İstanbul Mületvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) 

356. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapüdığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

357. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

358. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

359. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ınr3838 sayılı Kanun çerçevesinde 
Çukurca'ya yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

360. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 
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361. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

362. — İstanbul Milletvekili İ-Ialil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

363. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

364^— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

365. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

366. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

367. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Habur Gümrük Kapısından Tür
kiye'ye geçişine izin verilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1021) (1) 

368.— Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 

369. — Adana Milletvekili, ibrahim Özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

370. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1015). (1) 

371. — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevcn'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

372. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden [ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

373. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 
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374. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İl Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

375. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

376. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün. partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

377. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

378. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

379. — Trabzon Milletvekili Kemale t tin Göktaş'ın, Sarp Sınır kapısından giriş ya
panlara-ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1020) (1) 

380. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turigut Özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) 

381. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/^54) 

382. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

383. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 

384. — İstanbul Milletvekili. Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

385. - - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
Icrinin çalıştırıltnamasının nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

386. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

387. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 
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388. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

389. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

390. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

391. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

392.J — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin' Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

393. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

394.: — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

395. -r- Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

396. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

397. —• Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

398. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

399. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

400. — Erzurum Milletvekili A!bdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

401. —• Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 
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402. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

403. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sö/' i 
soru önergesi (6/983) 

404. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına ili.jkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

405. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) 

406. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından s 5zlü soru önergesi (6/986) 

407i — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

408. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıldığı 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

409. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lıların bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

410.; — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

411. — Aydın Milletvekili Cengiz AUınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) 

412. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda 
49.ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

413. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

414. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 
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415. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

416. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1027) 

417. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

418. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kulalnılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

419. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve 
yerli sanaayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1030) 

420. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği 'iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

421. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1032) 

422. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorıi önergesi (6/1033) 

423. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 

424. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

425. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, üniversitelerin malî sıkıntı içeri
sinde olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1036) 

426. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) 

427. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1038) 

428. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 
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429. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 

430. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergcsii (6/1041) 

431« — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin 
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042) 

432. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Bakanlığın üst düzey yetkilileri ve baş
savcılar tarafından Antalya'da toplantı yapılarak bir muhtıra yayınlandığı iddiasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 

433. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan -bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1044) 

434. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyaha'tına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045) 

435. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Pa-
pandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1046) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER . . 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, .1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2,7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan. ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına 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) 
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X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Harndi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12.; — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
-Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1 /574) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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X 16. —• Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı : 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayilı 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmaısına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320) 
(S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 20. — 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) 

21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

23. —• Çorum Milletvekili Cemal Şahinin, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

25. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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26. — Hâkini ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1 /355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun, Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

28. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) 

29. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kaıpın Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

30. — İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409 ve 409'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.1.1994 ve 23.3.1994) 

X 31. — 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) 

32. — 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 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

33. — 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) 

34. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek-
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lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarih) : 
23.9.1992) 

35. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kânuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

36. — 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 Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

37. :— Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Seza) 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ye 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı: 319) (Dağıtma tarihi: 43.1993) 

38. — 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) 

39. — 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) 

40. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi.: 23.10.1992) 

4 1 . — 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) 

42. — 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) 

43. — 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 Kanım 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S, Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 
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X 44. — 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) 

45. — 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) • -

X 46.— 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 47. — Hizmet İlişkisine 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 Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/484, 3/736) (S. Sayısı :* 250) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

X 48. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

49. — 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) 

50. — 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) 

51. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

52. —• Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'm, 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 Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

53. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 
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54. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1.939 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) 

55. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

56. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih v». 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli KanunumiL 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

57. — 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/İ49) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

58. — 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 İlişkin Kanun- Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

59. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

60.— 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, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

61. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayıh 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağu-
ma tarihi : 1.6.1992) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 21.9,1992) 
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63. — Denizü 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) 

64. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasindan Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 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) 

66. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

67. — 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) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

68. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Saydı Türk Silahlı Kuvvet
leri iç 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) 

69. — 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) 

70. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7r2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

71. — 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
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı :176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 
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72. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

73. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

74. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhön'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi .-23.10.1992) 

75. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

76. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1 /456) (S. Sayısı.: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

77. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ye Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi.: 5.11.1992) 

78. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

79.. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) . •! . ' 

81. — Şırnak Milletvekili Mahmut Aİınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 
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82. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı -Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

83. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu' ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

84. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayıh Es« 
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

85. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'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) 

86. ;— 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) 

87. — 3146 Sayıh Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

88. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 205 Saydı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

89. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'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) 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

91. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük-
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ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

92. — 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 Rapora (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

93. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer .Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İlki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Rapora (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

94. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : T 6.2.1993) 

95. •— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

96. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
Haç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi: 1.3.1993) 

97. — 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 Rapora (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

98. — 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) 

99.— 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 îşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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100. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

101. — 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) 

102. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

103. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvin!i'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

104. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

105. — Samsun Milletvekili îlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

106. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

107. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

108. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

109. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

110. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

111. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
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Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayışı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

112. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, II Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

113. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

114. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) ; 

115. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ye Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta 
rihi : 22.9.1993) 

116; — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

117. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün .38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

118. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, §ehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993). 

X 119. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı: 377) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 120. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 121. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

X 122. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine ilişkin Ulus
lararası. Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 1.12.1993) 

123. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

124. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) . 

125. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

126,j — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

127. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 128. — İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/535) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 129. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 130. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/451) (S. Sayış*: 402) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 131. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 132. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

133. — Eskişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'm 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
yo Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/91.8, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

134. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 135. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1994) 

X 136. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

137. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın tmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağ)lma tarihi : 8.2.1994) 

X 138.— Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 139. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

140. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 141. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı' : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

X 142. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.İ994) 

143. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis 
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 144. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 145. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) ' ' • 

X 146. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As
keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 147. — Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında.Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

148. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü-
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ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/65) 
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

149. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 

. (2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

150. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında. Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.İ994) 

151 s — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu 
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma" tarihi : 17.2.1994) 

X 152. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 153. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasmda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 154. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2,1994) 

X 155, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16 2.1994) 

X 156. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16,2.1994) 

Xı 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
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Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 

X 158. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

159. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı:564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 160. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

161. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549,2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

-162. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S, Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

163j — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

X 164. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığ: ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapıllması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

X 165. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 
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X 166 — Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/604) 
(S. Sayısı : 608) (Dağıtma tarihi : 28.2.1994) 

167. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi. : -23.3.1994) 

168< — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

169. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

170. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

' 171. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kumlusu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

172. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

173. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan.ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

. 174. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

175. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3,1994) 

176. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
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Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 177. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

178. — Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

179. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

180. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 620) 
(Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 181. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

182. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitini Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

183. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

184; — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi ; 23.3.1994) 

185. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş-
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bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

186. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku« 
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

187. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlar^ raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994) 

188. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 189. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

190. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

191. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) : ' . J'V.:j& 

192. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Töpçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

193. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28,3.1994) 

194. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 195. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
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Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

197. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

X 198. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

199. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

200. — Yurt Dışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/665) (S. Sayısı : 640) (Dağıtma 
tarihi : 18.4.1994) 

201. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Boya Malzemelesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasar.ısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/581) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

203. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Malûller ile Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

204. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayıcı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

205. — İsparta Milletvekili Ertekın Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürdldi Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 25,4,1994) 

X 206. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1 /498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

207. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titız'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

208. —- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun B'ir Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Edirne 'Milletvekili Ha
san Basri Eler'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifleri, Kütahya Milletvekili Rauf Ertekın ve 2 Arkadaşının 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar Başlıklı Ek Madde
sinin .(II.) Tazminatlar Bölümünün '(D) 'Bendinin Değiştirilmesi-Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri ve Plan.ve Bütçe komisyonları raporları (1/679, 2/287, 2/306), 2/417) 
(S.Sayısı : 654) (Dağıtma tarihi : S 2.5.1994) 

209. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5,1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 658) 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeni
den Düzenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşki
latlanmalarına, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 19.7.1972 Tarihli ve 
1615 Sayıh, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması 
Amacı ile Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/691) 

T.C. 
Başbakanlık 11.5.1994 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-738103450 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.5.1994 

tarihinde kararlaştırılan "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Ye
niden Düzenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 
8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 
Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıka
rılması Amacı ile Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

1961 Anayasasının ilk şeklinde bulunmayan Kanun Hükmünde Kararname kurumu, 1971 yı
lında 1488 sayılı Kanun ile Anayasanın 64 üncü maddesinde yapılan değişiklik sonucu hukuku
muza girmiştir. Bu değişikliğin gerekçesinde, parlamenter rejimlerde Kanun yapmanın belli 
usullere uyulmasını gerektirdiği, bunun zaman aldığı ileri sürülerek "değişen ekonomik ve sos
yal şartların gereği olarak bazı hukuk kurallarının bu usuller dışında yürürlüğe konulabilmesi 
çağdaş devlet anlayışının doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır." denilmiştir. Kanun 
Hükmünde Kararnameler, 1982 Anayasasında temelde 1961 Anayasasından çok farklı olma
makla birlikte kimi yeniliklerle ve fakat benzer gerekçelerle 91 inci maddede düzenlenmiştir. 
Böylece hem yürütme organını güçlendirmek hem de değişen ekonomik ve sosyal konuların or
taya çıkardığı sorunlara ivedi çözümler bulmak amacına ulaşılmak istenmiştir. 

Hukuk sistemimize 1971 yılında giren ve 1982 Anayasasında da düzenlenen Kanun Hük
münde Kararnameler, iki ayrı halde çıkarılmaktadır. Bunlardan birincisi olağan dönemlerde çı
karılan Kanun Hükmünde Kararnameler, ikincisi olağanüstü dönemlerde çıkarılan Kanun Hük
münde Kararnamelerdir. 

Anayasanın 121 ve 122 nci maddelerine göre, olağanüstü yönetim usullerinin tümünde Cum
hurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin veya sıkıyönetimin ge
rekli kıldığı konularda Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarabilmektedir. Bu Kanun Hükmün-
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de Kararnameler yetki Kanununa dayanmaz ve dayanağını Anayasanın 121 ve 122 nci maddele
rinden alırlar. 

Olağanüstü dönemlerde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin aksine, olağan dönem
lerde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin mutlaka bir yetki Kanununa dayanması zorun
ludur. 

Yetki Kanunu ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili hükümler Anayasanın 87, 91 ve 
163 üncü maddelerinde yer almıştır. 87 nci maddede, Bakanlar Kuruluna "belli konularda" Ka
nun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisinin verilmesi TBMM'nin görev ve yetkileri arasında 
sayılmış, 91 inci maddede, Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmasına yetki veren kanunda bu
lunması gereken öğeler belirtilmiştir. 

Sözkonusu 91 inci maddeye göre, Anayasanın "Temel Haklar ve Ödevler" başlıklı ikinci kıs
mının, "Genel Hükümler" başlıklı birinci, "Kişinin Hakları ve Ödevleri" başlıklı ikinci, "Siyasî 
Haklar ve Ödevler" başlıklı dördüncü bölümlerinde yer alan konular Kanun Hükmünde Kararna
me ile düzenlenemez. Dolayısıyla bu konularda Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararna
me çıkarma yetkisi verilemez. 

Kanun Hükmünde Kararname ile düzerilenemeyecek konulardan birisi de, Anayasanın 163 
üncü maddesinde belirtildiği üzere, bütçedeki değişikliklerdir. 

Bunların dışında kalan hususlarda, yani yasak alan kapsamına girmemesi koşuluyla, Anaya
sada Kanun ile düzenlenmesi öngörülen konularda Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetki
si verilebilmektedir. 

Nitekim, 388 Sayılı (GAP) Kanun Hükmünde Kararnamenin iptali ile ilgili olarak açılan da
vada Anayasa Mahkemesi; "Anayasanın bir konunun yasayla düzenleneceğini öngördüğü du
rumlarda, o konu Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili özel hüküm olan 91 inci maddesinin sı
nırlaması dışında kalmadıkça ya da 163 üncü maddede olduğu gibi Kanun Hükmünde Kararna
me çıkarılamayacağı açıkça belirtilmedikçe, Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenebilir. 
Anayasanın genelde yasayla düzenlemeyi öngörmesi, ayrık kural olan 91 inci maddeyi gereksiz 
ve geçersiz kılmaz." sonucuna varmıştır. (17.7.1990 gün ve E. 1990/1, K. 1990/21) 

Bugüne kadar çıkarılan yetki kanunlarından 3479, 3481, 3755 ve 3911 sayılı olanların, Ana
yasa Mahkemesi tarafından, "TBMM'nca Hükümete verilen yetkinin, ancak 'ivedi ve zorunlu' 
durumlarda ve çok uzun olmayan sürelerde kullanılabilecek bir yetki olduğu, oysa sözkonusu 
yasalarla verilen yetkinin, TBMM'ne ait olan yasama yetkisinin devri anlamına gelecek ya da bu 
izlenimi verecek biçimde kullanıldığı" gerekçesi ile iptallerine karar verilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, 3911 Sayılı Yetki Kanununun iptali ile ilgili 16.9.1993 günlü ye 
E. 1993/26, K. 1993/28 sayılı kararında, çıkarılacak yetki Kanununda yer alması gereken öğeleri 
de Anayasanın 87, 91 ve 163 üncü maddeleri çerçevesinde belirlemiştir. 

Yüksek Mahkemenin bu kararma göre, Yetki Kanunu aşağıda belirtilen hususları kapsamalı
dır: 

— Yasak alan kapsamına girmemesi koşuluyla, Anayasa'da yasayla düzenlenmesi öngörülen 
konularda Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilebilir. 

— Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ancak "önemli, zorunlu ve ivedi" durumlar
da verilebilir. Bu durumlar dışında verilen yetki "yasama yetkisinin devri" anlamına gelir. 

— Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi "istisnai" ve kendine özgü bir yetkidir. Bu 
yetki, yasama yetkisinin devri anlamına gelecek biçimde genelleştirilmcmclidir. 

— Yargısal ve siyasal denetimin sağlıklı yapılabilmesi için hangi "konularda" Kanun Hük
münde Kararname çıkarılacağı yetki yasasında açıkça belirtilmeli, verilen yetki "konu" yönün
den mutlaka "belirgin" olmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 658) 
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— "Amaç ve Kapsam", konu öğesi gibi somut ve belirgin olmalı, geniş içerikli, her yöne çe
kilebilecek, yuvarlak ve genel anlatımlarla düzenlenmemeli, değişik biçimde yorumlamaya elve
rişli olmamalıdır. 

— "İlkeler"in, yetkinin somutlaştırılmasına ve sınırlarının belirginlcştirilmesine yeterli olma
sı gerekir. 

— "Süre"de önemli olan yasanın değil, "yetki"nin süresidir. Bu nedenle uzun süreli yetki, 
"istisnanın" "olağana" dönüşmesine yol açacağından, "yetki süresi" kısa tutulmalıdır. 

Anayasa Mahkemesinin sözkonusu kararında belirtilen hususlardan kısaca; TBMM'nin Ba
kanlar Kuruluna önemli, ivedi ve zorunlu durumlarda, somutlaştırılmış belirgin konu, amaç, 
kapsam ve ilkelerle bu yetkiyi verebileceği sonucu çıkmaktadır. Aynı kararda yetkinin; Bakanlar 
Kurulunca bu şartların gerçekleşmesi halinde kullanılması biçiminde ve ilkeler yönünden 
TBMM tarafından saptanıp, somut durumun belirlenerek verilmesi, açıkça vurgulanmaktadır. 

Bu yetki Kanun Tasarısının hazırlanmasında Anayasa Mahkemesince iptal edilen 3479,3755 
ve 3911 sayılı Yetki Kanunlarına göre çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerden bazılarının, 
esasa girilmeden salt dayandıkları Yetki Kanunlarının iptalleri gerekçe gösterilerek şekil yönün
den iptal edilmelerinden kaynaklanması nedeniyle Anayasa Mahkemesinin Yetki Kanunlarım 
iptal gerekçelerinde belirtilen hususlar dikkate alınmıştır. ( ' 

Bunlardan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin özlük haklarının düzenlendiği 418 ve 433 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, dayandıkları 3479 ve 3755 sayılı Yetki Kanunlarının, 
kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmaları ile değişik konuların düzenlendiği 18 adet Ka
nun Hükmünde Kararname ise 3911 sayılı Yetki Kanununun iptal edilmiş olması nedeniyle esa
sa girilmeden şekil yönünden iptal edilmiştir. 

İptal edilen Kanun Hükmünde Kararnamelerden, 4'ü iptal kararlarının Resmî Gazetede ya
yınlandıkları tarihten itibaren yürürlükten kalkmıştır. Anayasa Mahkemesi, 16 Kanun Hükmün
de Kararname hakkında verilen iptal kararının, meydana gelen hukuksal boşluğun doldurulması 
için yeni kanunî düzenleme yapılması amacıyla, Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak 
6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. 6 aylık süreler, Mayıs-Haziran 1994 aylarında 
dolacağından, bu süre içerisinde yeni kanunî düzenlemelerin yapılması ivedi ve zorunludur. Ak
si halde örneğin 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili iptal kararı 27 Mayıs 1994 ta
rihinde yürürlüğe gireceğinden, yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde memurlar ve diğer ka
mu personeli aylıklarını alamayacaklar, ayrıca hemen hemen aynı aylarda iptal kararları yürürlü
ğe girecek bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılamaması 
halinde, örneğin Hazine ve Dışticaret, Devlet Planlama, Gümrük, Kadın ve Sosyal Hizmetler 
Müsteşarlıkları ile Maliye Bakanlığının kuruluş, teşkilat ve faaliyetlerine ilişkin yasal dayanak
ları ortadan kalkacak, bu durum ise ülkeyi kaosa sürükleyecektir. 

Bu itibarla dayandıkları Yetki Kanunlarının iptal edilmeleri üzerine şekil yönünden iptal edi
len Kanun Hükmünde Kararnamelere esas konuların, iptal kararlarının yürürlüğe gireceği süre
nin kısalığı nedeniyle çıkarılacak bir Yetki Kanununa dayanarak yürürlüğe konulacak Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle düzenlenmesinin gerekli olacağı sonucuna varılmıştır. 

Bu düşünceden hareketle hazırlanan Yetki Kanunu tasarısı dört ayrı bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde, Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümlerin yeniden düzenlenmesine 

yer verilmiştir. Bunlardan birincisi, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli, dul ve yetim
lerinin malî ve sosyal haklarına ilişkin düzenlemeler yapan 433 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namelerde yer alan hükümler, ikincisi, 3911 sayılı Yetki Kanununa göre çıkarılan ve bazı kurum 
ve kuruluşlarının teşkilatlanmaları ile ilgili düzenlemeler yapan KHK'ler, Üçüncü Bölüm ise arsa 
ofisi ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı KHK'lerdir. 

Anayasa Mahkemesi; Tasarının yukarıda anılan birinci bölümünde yer alan Kanun Hükmün-
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de Kararnamelerle ilgili iptal kararlarının, meydana gelen hukukî boşluğun doldurulması için ye
ni yasal düzenleme yapılması amacıyla Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak 6 ay son
ra yürürlüğe girmelerine karar vermiştir. Anayasanın 153 üncü maddesi uyarınca meydana gelen 
hukukî boşluğun, 6 aylık süreden evvel doldurulmasında ivedilik ve zorunluluk bulunmaktadır. 

Tasarının ikinci bölümünde, alınan istikrar önlemleri paralelinde değiştirilmesinde zaruret 
bulunan hükümler için yetki istenmektedir. 

Bilindiği üzere, özelleştirme ile ilgili Yetki Kanunu, TBMM gündeminde bulunmaktadır. Bu 
Tasanda, özelleştirilmesine karar verilen kuruluşlarda görevli memurlar ve diğer kamu görevli
lerinin, özlük hakları ile ilgili bazı hükümler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi bu kurum
larda görevli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, tüm özlük hakları saklı kalmak kay
dıyla nakledilmeleridir. Sözkqnusu personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakilleri sıra
sında ortaya çıkacak belirsizliklerin giderilmesi, özellikle emeklilik, kadro, hizmetlerinin değer
lendirilmesi gibi hususlardaki kanunî boşlukların giderilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, özelleştirme ile ilgili yetki kanun tasarısının kanunlaşmasından sonra Kamu 
iktisadî Teşebbüslerinin yönetim kurulu üyeleri ile ilgili hükümlerin gözden geçirilmesi zorunlu 
hale gelmiştir. v 

Başbakanlık teşkilatı hakkında 3056 sayılı Kanunun Teftiş Kurulunun görev ve yetkilerinin 
düzenlendiği maddede de değişiklik yapılması gerekli görülmektedir. 

Bilindiği gibi Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Başbakan adına görev yap
makta olup, Başbakan'a ait olan teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini bilvasıta icra ve tatbik 
mevkiindedir. Bunun doğal sonucu olarak Başbakanlık Teftiş Kurulunun da sadece Başbakan
dan emir alması gerekir. Kaldı ki; Başbakanlık Makanmın müsteşara yetki vermesi pratikte işle
mediği gibi, zaman kaybına da sebep olacak bir durumdur. Çünkü, Makamın Müsteşar aracılı
ğıyla görev vermek yerine doğrudan kendisine bağlı olan ve adına görev yapan bu birime bizzat 
görev vermesi çok daha mantıklıdır. 

Bu nedenlerle ve denetimin daha etkin hale getirilmesi amacıyla 20 nci maddenin değiştiril
mesi uygun görülmektedir. 

Bunların dışında tasarıda; turizm gelirlerimizin artırılması amacıyla Gümrük Kanunu ile Tu
rizmi Teşvik Kanununun yat turizmini ilgilendiren kimi maddelerinde değişiklik yapılması hu
suslarına da yer verilmiştir. Bu bağlamda; turizm gelirlerinin dörtte birini oluşturan yat turizmini 
geliştirerek, daha fazla yatçının ülkemize gelmesini ve yat turizminin daha kolay yapılmasını 
sağlayacak rahatlatıcı hükümler konulması için; turizm mevsiminin tam başında bulunduğumuz 
ve Avrupa Topluluğuna dahil olacağımız bu günlerde özellikle Yunanistan, İspanya ve diğer 
Avrupa ülkelerinde yatçılara büyük kolaylık Sağlanması nedeni ile ülkemiz yat turizmini komşu 
ülkeler ile rekabet eder bir duruma getirilmesine imkân tanımak için sözkonusu kanunlarda de
ğişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

Tasarının üçüncü bölümünde, çeşitli teşkilat kanunlarında günün ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde değişiklikler yapılması öngörülmektedir. 

Orman, Çevre ve Kültür bakanlıkları ile Orman Genel Müdürlüklerinin teşkilat kanunlarında, 
uygulamadan kaynaklanan darboğazların aşılması amacıyla değişiklik yapılması hükme bağlan
makta, Devlet Tiyatroları; Opera-Bale ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeniden teş
kilatlanmaları öngörülmek suretiyle bunların modern yapıya kavuşturulmaları amaçlanmaktadır. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namedeki değişikliğe gelince, 

Bilindiği üzere Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığı 13.12.1983 tarihinde 180 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birleştirilerek Bayındırlık ve İskân Bakanlığı kurulmuş
tur. 
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İmar ve İskân Bakanlığı'nın kaldırılması sonucu Bakanlığa intikal eden görevler ile birlikte 
eğitim, dış ilişkiler ve bilgi işlem hizmetlerini de yerine getirmekle görevlendirilen Teknik Araştır
ma ve Uygulama Genel Müdürlüğü kaldırılarak, İmar İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Uygulama 
ve Müteahhitlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile doğrudan Bakanlık Makamına bağlı müstakil da
ireler olmak üzere Eğitim Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Bil
gi İşlem Dairesi Başkanlığı oluşturulacaktır. 

Öte yandan, ülkemizin alt yapı ihtiyacını karşılamak üzere, kamu yapılarının inşaatı ile esaslı 
onarımlarının yapılması, yaptırılması, yapı malzemesi, deprem araştırma, afet uygulaması, imar 
planlama hizmetlerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi, teknolojik gelişmelerin uygulana
bilirliğinin sağlanması amacıyla Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ana hizmet birimlerinin düzen
lenmesi zorunlu hale gelmiştir. 

18 Aralık 1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifele
ri Hakkında Kanun, otuz yedi yılı aşkın bir süredir uyulanmaktadır. Bu süre içerisinde değişen şart
lar, yatırımların hızla artması, DSİ Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde bulunan kamu hizmetlerinin 
daha etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi için kanunda gerekli değişikliklerin yapılması zarurî 
hale gelmiştir. 

Bunların dışında, 13 Haziran 1945 tarihli ve 4759 sayılı Kanunla kurulmuş olan İller Banka
sı, başta belediyeler olmak üzere, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara, bu ida
relerin yapmakla görevli bulundukları kamu hizmetleriyle ilgili tesis ve yapılarını, plan ve prog
ramlarını gerçekleştirmelerini desteklemek amacıyla kredi vermekte, ayrıca bu idarelerin istemleri 
üzerine harita, plan, proje, keşif ve etütleri ile başta içmesuyu ve kanalizasyon olmak üzere alt ve 
üst yapılarını yapmakta ya da ihale yoluyla yaptırmaktadır. Banka ayrıca Bankalar Kanununa tabi 
bir yatırım ve kalkınma bankası olarak bankacılık faaliyetlerinde de bulunmaktadır. 

Bankaların kuruluşundan bu yana hızlı nüfus artışı, şehirleşme hareketleri ve teknolojik geliş
meler Bankanın üstlenmiş olduğu görevlerin kapsam ve niteliğinde önemli değişiklikler meydana 
getirmiştir. Banka yatırım programlarında yer alan ve maliyetleri büyük meblağlara ulaşan tesis in
şaatlarının kısa sürede ve ekonomik bir şekilde tamamlanabilmesini, kaynak ihtiyacının karşılan
masını temin etmek üzere ve bankanın hizmet götürdüğü idareler içinde en önemli yeri tutan bele
diyeler ile il özel idarelerinin etkin ve demokratik bir şekilde Genel Kurul'da temsil edilmelerini 
ve yönetime katılmalarını sağlayacak bir sistemin oluşturulması amacıyla İller Bankası Kanununun 
bazı maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yetki istenmektedir. 

Tasanda ayrıca, Türkiye Otoyolları Kurumu adı ile tüzelkişiliğe sahip, özel hukuk hükümleri
ne tabi bir kuruluşun kurulması da öngörülmektedir. 

Bu tasarının dördüncü bölümünde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının iki ayrı müsteşarlık 
olarak yeniden teşkilatlanmasına yer verilmiştir. 

Uluslararası ticarî ilişkilerinin çeşitlenmesi ve bu ilişkileri düzenleyen değişik nitelikteki ulus
lararası anlaşmalara taraf olunması, dış ticaret hedeflerine ulaşmanın ekonomik açıdan önem ka
zanması nedeniyle dış ticaretle ilgili hizmetlerin ayrı bir teşkilat tarafından yürütülmesini gerekli 
kılmıştır. Gerçekten de, ihracat ve ithalatın kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen he
defler çerçevesinde yürütülmesi de dahil yukarıda belirtilen hizmetlerin kurulacak Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından yerine getirilmesi ülkenin ekonomik yönden gelişmesi açısından gerekli 
bulunmaktadır. Hazine, para, kredi ve nakit hareketleri ile Devletin iç ve dış borç işlemleri ise ku
rulacak Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülecektir. 

Diğer taraftan, özelleştirme ile ilgili düzenlemelerde, özelleştirilmesine karar verilen kuruluş
lardan yeniden yapılandırılmaları gerekenlerle ilgili işlemler ve Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
meleri ile ilgili 3417 sayılı Kanunla ilgili işlemler de Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacaktır. 
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Tasarının beşinci bölümünde ise Kamu Güvenliği Müsteşarlığı ile İnsan Hakları Teşkilatının 
kurulması hususunda yetki istenmektedir. 

Bilindiği üzere, ülkemiz coğrafî durumu itibariyle terörizm tehdidine hedef olan bir ülke ko
numundadır. Ülkeye yönelik tehdidin belirlenebilmesi için istihbarat birimlerinin ihtiyacı olan esas 
bilgi unsurlarını belirleyen, bu birimlerin gelecek verilere göre en uygun mücadele siyaseti ile uy
gulama stratejisini ortaya koyan ve bu esaslara uygun olarak kısa ve uzun vadeli önlemleri belirle
yen Hükümetin direktifleri doğrultusunda bunları takip, kontrol v eyönlendirecek herhangi bir bi
rim bulnumamaktadir. Bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla Kamu Güvenliği Müsteşarlığı adı ile 
yeni bir güvenlik kuruluşunun kurulması gerekli bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. -Tasarının amacının düzenlendiği bu madde dört ayrı kısım altında düzenlenmiştir. 
Birinci kısımda, Anayasa Mahkemesince iptal edilen Kanun Hükmünde Kararnamelerde ye-

ralan hükümlerin, iptal kararlarının yürürlüğe girmesinden evvel,.yeniden düzenlenmesi ile ilgili
dir. Bu kısmın (A) bendinde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin özlük ve sosyal haklarının dü
zenlendiği 418 ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişiklik yapılan çeşitli personel 
kanunlarındaki iptal edilen hükümlerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili hususlara yer verilmiştir. 

(B) bendinde ise, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarında veya Kanun Hük
münde Kararnamelerinde değişiklik yapan hükümlerden iptal edilenlerin, (C) bendinde de Arsa 
Ofisi Kanununda değişiklik yapan Kanun Hükmündeki Kararnamelerin iptal edilmeleri sebebiyle, 
adı geçen Kanunların iptalle ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesine yer verilmektedir. 

. Maddenin ikinci kısmında, değiştirilmesine ihtiyaç d uyulan Kanun veya Kanun Hükmünde 
Kararnameler gösterilmekte, üçüncü kısmında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kaldırılarak 
Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak iki ayrı müsteşarlık şeklinde teşkilatlanma
ları, nihayet dördüncü bölümde Kamu Güvenliği Müsteşarlığı ile İnsan Hakları Teşkilatının kurul
ması öngörülmektedir. 

Bu maddede belirtilen düzenlemelerin amacı, Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümle
rin, hukukî boşluk oluşmadan yürürlüğe konulmasıdır. Ancak burada kamu personelinin tabi ol
dukları personel rejimine ilişkin düzenlemelerle teşkilat yapılarının, görev ve yetkilerinin gözden 
geçirilmesinde, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ama
cından hareket edilecektir. 

Öte yandan arsa ofisi ile ilgili olarak iptal edilen hükümlerin yeniden yürürlüğe konulmasın
da dikkat edilecek hususlarla çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnamelerin amaçlarına da yer ve
rilmiştir. 

Maddede (11) numara ile yer alan kısımda, özelleştirme yetki yasasında yer alan düzenleme
lere paralel olarak bazı Kanun veya Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerinde değişiklik ya
pılması öngörülmektedir. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar sebebiyle yürürlüğe konu
lan istikrar tedbirlerinin en önemlisi özelleştirmenin yasal alt yapısının oluşturulması amacıyla ha
zırlanan özelleştirme yetki kanunudur. Bu Kanunda yer alan hususların ivedi ve zorunlu olarak yü
rürlüğe konulmasının gerekliliği Yüce Parlamento tarafından uygun bulunarak düzenlemelerde bu 
lunmak üzere hükümete yetki verilmiştir. Buyetki çerçevesinde, (II) numaralı kısımda belirtilen v 

hükümlerde de ivedi ve zorunlu olarak değişikliklerin yürürlüğe konulması, ülkemiz açısından 
büyük önem arz etmektedir. 

Maddenin III numaralı kısmında bazı teşkilat kanunlarında gerekli değişikliklerin yapılması 
öngörülmektedir. 

• Maddenin IV numaralı kısımda, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının iki ayrı müsteşarlık 
şeklinde teşkilatlanması hususuna yer verilmiştir. 
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Bilindiği üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kuruluş ve görevlerine ilişkin 3274 sa
yılı Kanunda önemli ölçüde değişiklik yapan 508 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiş bulunmaktadır. İptal edilen hükümlerin, hukukî boşluk doğmadan ye
niden düzenlenmesi amaçlanmakla birlikte, ithalat, ihracat ve dış ekonomik ilişkilerdeki gelişme
ler üzerine, adı geçen Müsteşarlığın Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı olarak teşki
latlanmaları gerekli görülmüştür. • 

Maddenin V numaralı kısmında ise, genel gerekçede ve ikinci maddede belirtilen sebeplerle 
Kamu Güvenliği Müsteşarlığı ve İnsan Haklan Teşkilatının kurulması öngörülmektedir. 

Madde 2. - Tasarının bu maddesinde yetki kanununa göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerin kapsamı belirtilmektedir. 

Gerek Anayasamızın 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, gerekse 
Anayasa Mahkemesinin çeşitli yetki kanunlarının iptali üzerine verdiği kararlarda belirtildiği gibi, 
maddede; bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnamelerin kapsamı, hiçbir tereddü-
te yer vermeyecek şekilde açık ve net bir şekilde gösterilmiştir. 

Birinci maddede olduğu gibi bu madde de dört kısım altında düzenlenmiştir. 

1. I numaralı kısım, kamu personelinin özlük haklarının düzenlendiği çeşitli personel kanun
larında değişiklikler yapan 418 ve 433 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerin, Anayasa Mah
kemesince iptal edilmeleri üzerine meydana gelecek olan hukukî boşluğun doldurulması amacıyla 
iptal edilen hükümlerin yeniden düzenlenmesiyle ilgilidir. 

Maddede I/A başlığı ile yer alan bölümde, 418 ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
le çeşitli hükümlerinde değişiklik yapılan ancak belirtilen Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptal
leri sebebiyle, verilen süre sonunda yürürlükten kalkacak olan Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerin hükümleri yeniden düzenlenmektedir. 

Yapılan düzenlemede; hükümleri iptal edilen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ve 
bunların belirli süre sonra yürürlükten kalkacak hükümleri madde bazında tek tek gösterilmiştir. 
Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hükümete verilecek olan Kanun Hükmünde 
Kararnameler çıkarma yetkisinin hangi Kanunun ya da Kanun Hükmünde Kararnamenin hangi 
maddesiyle sınırlı olacağı hususu tereddüte yer vermeyecek şekilde açıkça belirtilmekte, çıkarıla
cak Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı net olarak belirlenmektedir. 

Örneğin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43,72, 79, 164, 178, 202, ek 26, ek 31 
inci maddeleri ile bu Kanuna ekli I ve II sayılı Ek Gösterge Cetvelleri iptal edilmiştir. Hükümet, 
verilen yetkinin kapsamı bu maddelerle çizildiğinden, 657 sayılı Kanunun diğer hükümlerinde de
ğişiklik yapamayacak, ancak bu hükümlerden ihtiyaca cevap vermeyenlerle ilgili yeni hükümler 
düzenleyebilecektir. Daha açık bir şekilde ifade edilirse, iptal edilen ek gösterge cetvellerindeki un
vanlarda, gösterge rakamlarında gerekli gördüğü tüm değişiklikleri yapabilecektir. 
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Bu bölümde, hangi kanunların ya da kanun hükmünde kararnamelerin hangi hükümlerinde de
ğişiklik yapılacağı açıkça belirtildiğinden burada tekrarında fayda görülmemektedir. 

Bu maddenin I/B başlığı altında yer alan bölümünde ise, teşkilat kanun veya kanun hükmün
de kararnameleri kaldırılarak yeniden teşkilatlanan kuruluşlarla yeni kurulan kuruluşların kuruluş, 
görev ve yetkileri ile ilgili kanun hükmündeki kararnamelerin iptalleri sebebiyle doğacak hukukî 
boşluğun doldurulması amacıyla verilen altı aylık süre dolmadan yeniden teşkilatlanmaları husu
sunda hükümete yetki verilmesi öngörülmektedir. Bu kuruluşlar, sırasıyla Devlet Planlama Teşki
latı, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, Türk Patent Enstitüsü ve Ceza ve İnfaz Kurumları
dır. 

(B) bölümünde ayrıca kuruluş kanunlarında veya kanun hükmünde kararnamelerinde değişik
likler yapan kanun hükmüde kararnamelerin iptal edilmeleri üzerine meydana gelen hukukî boşlu
ğun doldurulması amacıyla sözü edilen kanunlarda veya kanun hükmünde kararnamelerde gerek
li değişikliklerin yapılması için yetki verilmektedir. Bu kuruluşlar, Maliye Bakanlığı, Adalet Ba
kanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumudur. 

Bu bölümün özelliği yeniden teşkilatlanma ile ilgili düzenlemelerle, teşkilatlarında yapılacak 
değişiklik veya yeni düzenlemelerin, Bakanlıkların kuruluş esaslarının belirlendiği 3046 sayılı Ka
nun çerçevesinde yapılması hususudur. 

Bilindiği üzere; 3046 sayılı Kanun, bakanlık ve bağlı kuruluşların teşkilatlanmalarının hangi 
usul ve esaslara göre yapılacağının belirlendiği çerçeve bir kanundur. Böylece Bakanlar Kurulu, 
sözü edilen kuruluşların teşkilatlanmaları ile ilgili düzenlemelerde bulunurken, 3046 sayılı Kanu
nun çerçevesi dahilinde hareket edecektir. 

2 nci maddenin I/C bölümünde Arsa Ofisi Kanununda değişiklik yapan Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin iptal edilmesi sebebiyle meydana gelen hukukî boşluğun, iptal kararının yürürlüğünden 
önce doldurulması amacıyla adıgeçen kanunda yeni düzenlemelerin yapılması hükme bağlanmak
tadır. 

Bu bölümde belirtilen hususlarda çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnamelerin amaçlan 
maddede açıkça gösterilmiştir. Diğer bir husus, yapılacak düzenlemelerin iptal edilen maddelerle 
sınırlı olduğudur. Bu nedenle, yukarıda bahsedilen kanunların iptal edilmeyen diğer hükümlerinde 
değişiklik yapma yetkisi öngörülmemiştir. 

2. Maddenin II nci kısmında, uygulanan ekonomik istikrar tedbirlerinin amacına ulaşması 
bakımından 657 ve 5434 sayılı kanunlarla 190,233 ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnamelerin 
kimi hükümlerinde değişiklik yapılması gerekmektedir. 

Bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen değişikliklerle, geçici sözleş
meli istihdam edilen personel ile istisnaî memuriyetlerin kapsamının daraltılması, sözleşmeli per
sonel eliyle yürütülen tercümanlık ve mütercimlik gibi hizmetlerin üçüncü kişilere ihale yoluyla 
(hizmet alımı) yaptırılmasına imkân verilerek bir tam yıl ücret verilmesi yerine gerekli hallerde, ör
neğin sempozyum, seminer ve benzeri toplantılarda süre ile sınırlı olarak mütercimlik hizmetlerinin 
hizmet alımı şeklinde yaptırılması düşünülerek tasarruf sağlanması öngörülmektedir. 

Diğer taraftan, aynı Kanunun mülga 44 üncü maddesi ihya edilmek suretiyle, belli bir hizmet 
süresi ve belli bir yaşı ikmal etmiş Devlet memurlarının başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 
emekli edilmeleri ve bunlara ait kadroların iptali suretiyle kadro ve personel sayısının ve bunlara 
ilişkin giderlerin bütçe üzerindeki yüklerinin hafifletilmesi amaçlanmaktadır. 
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Ayrıca Anayasa Mahkemesince iptal edilen bazı teşkilatlarla ilgili kanun hükmünde karar
namelerde ve 1994 yılı Bütçe Kanununda yer alan tazminatların, 657 sayılı Kanunun zam ve tazmi
natlar maddesiyle ilgili bulunmaları sebebiyle, bu maddede gerekli düzenlemelerin yapılması için 
yetki istenmektedir. 

657 sayılı Kanunda son olarak, makam tazminatı cetvelinde, 486 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile yapılan bir yanlış düzenlemenin düzeltilmesi için de yetki istenmektedir. 

Şöyle ki, IV sayılı Cetvelin 4 üncü sırasında, makam tazminatını gerektiren görevlerde en az 
altı ay çalıştıktan sonra müşavir veya uzman kadrolarına atananların makam tazminatlarından 
yararlanacakları hükme bağlanmıştır. Bu hüküm, sözkonusu cetvelin 1,2 ve 3 üncü sıralarında gös
terilen unvanları kapsamadığından haksızlıklara sebep olmaktadır. Örneğin, bir bakanlık genel 
müdürü, bu görevde en az altı ay çalıştıktan sonra bakanlık müşavirliğine atandığı takdirde makam 
tazminatı alacak, aynı bakanlığın müsteşarı veya Diyanet İşleri Başkanı, bakanlık müşavirliğine 
atandığında bu tazminatı alamayacaktır. Bu haksızlığın giderilmesi amacıyla IV sayılı Cetvelde bu 
yönde değişiklik yapılması için yetki istenmektedir. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda düşünülen değişikliklerle, 657 sayılı Kanunda yeniden 
düzenlenmesi öngörülen 44 üncü maddeye paralel hükümler getirilmesi amaçlanmaktadır. Öte yan
dan emekliliği teşvik etmek ve emeklilerin malî durumunu iyileştirmek amacıyla tazminattan 
emekliliğe yansıtmak için hükümete yetki verilmesi ayrıca hükme bağlanmaktadır. 

190 ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde ise, kamu kurum ve kuruluşlarına ihdas ve 
tahsis edilmiş kadrolardan ihtiyaç fazlası olarak tespit edilenlerin, ihtiyaç duyulan kurumlara, -yeni 
kadro ihdasına gerek kalmadan- tahsis edilmesi, bu düzenlemeye rağmen ihtiyaç fazlası olarak 
kalan kadroların iptali için değişikliklerin yapılması tasarruf amacıyla gerekli görülmektedir. 

Özelleştirme ile ilgili Yetki Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra Kamu İktisadî Teşebbüs
leri yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin, niteliklerinin ve sayılarının yeniden gözden geçi
rilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yönetim kurulları 
ile ilgili hükümlerinde değişiklik yapılması düşünülerek sözkonusu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin bazı hükümleri yetki kapsamına alınmaktadır. 

Gümrük Kanunu değişikliklerine gelince; deniz turizm sektörünün 1993 yılında ülkemize 
sağladığı döviz miktarı yaklaşık 1 milyar dolar civarında olup, bu tutar tüm turizm döviz girdi
lerinin yaklaşık % 25'ine eşittir. 1982 yılında 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun yürürlüğe 
girmesi ile yabancı bayraklı yatların ülkemiz karasuları ve limanları arasında gezi, spor ve turizm 
amaçlı hizmet ticaretinde serbestçe çalışabilmelerine ve ülkemizde 2 ila 5 yıl süre ile kalmalarına 
izin verilmiştir. 

Avrupa Topluluğu ülkelerinde uygulamaya konulan yeni yat vergi sistemi, kıyılarımız ve 
ülkemizin doğal güzellikleri ve tarihsel zenginlikleri, Avrupa'da turizmin geleceği konusunda 
yapılan tüm araştırmalar, 2000'li yıllarda Türkiye'nin Avrupa'nın yatçılık merkezi olacağını 
göstermektedir. 

Ancak hızla gelişen deniz turizm sektöründe; deniz işletmeciliği ile ilgili yasal düzenlemelerin 
çok eski tarihli olması ve günümüz ihtiyaçlarına cevap vermemesi, bu alandaki uluslararası kural
ların ülkemizce de kabul edilmesine rağmen, bu uluslararası kurallar ile ulusal mevzuatımız 
arasında gerekli entegrasyonun sağlanmamış olması, bu sektörümüzün önemli bir sorunu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kaldı ki, ulusal mevzuatımızı oluşturan bazı kanunlarımızda yat turizmini 
engelleyen ya da gelişme hızım düşüren bazı hükümler yer almaktadır. 

Türkiye'ye gelen yabancı yatçının giriş işlemlerinin deniz kapılarında, beş ayrı kamu 
otoritesinin denetim ve iznine bağlı olması ve beş ayrı kuruluşun işlemini gerektirmesi, ülkemize 
daha çok yatçının gelmesini sağlamaya yönelik olarak giriş işlemlerini yapma yetkisinin tek bir 
otoritede toplanması ihtiyacını ve buna ilişkin olarak ilgili yasal mevzuatımıza yat işlemlerini 
önemli ölçüde kolaylaştırıcı hükümler konulması ihtiyacını çıkarmaktadır. 
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2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu ve Yat Turizmi Yönetmeliğinin 46 ncı mad
desi, yabancı bayraklı yatların ülkemiz karasuları ve limanlarında 2 ila 5 yıla kadar kalmalarına 
izin vermekte olup bu sürenin uzatılmasında Turizm Bakanlığını yetkili kılmıştır. 

1615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesine göre yatlar, kotra ve benzeri taşıtlar turis
tik kolaylıklardan faydalanacak taşıt durumundadırlar. Bu madde uyarınca asıl ikametgâhı yaban
cı memleketlerde olan Türk ve yabancıların deniz taşıtlarının turistik kolaylıklardan yararlanma sü
resi kanunun 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasındaki asıl ikametgâh tanımı nedeni ile azamî 6 ay ile 
sınırlı kalmaktadır. 

Bu durumda; yabancı bayraklı yatların Türkiye'de kalış süreleri tamamen Gümrük Kanunu 
hükümlerine tabi olmakta ve Turizmi Teşvik Kanunu ile Gümrük Kanunu arasında yatların Türki
ye'de kalacağı süre yönünden farklılık ortaya çıkmaktadır. 

Diğer taraftan; yabancı yatçıların yat limanları veya yat çekek yerlerine bakım onarım, kızak-
lama ve kışlama amacı ile bıraktıkları yatlari ve kendilerine ait hava ve kara taşıtları ile yat liman
ları ve marinalarda açılan sundurmaların tabi olacağı işlemler ve sürelere ilişkin olarak Gümrük 
Kanunundaki Sundurma Rejimine ilişik 51 ve 52 nci maddelerde yat turizmini kısıtlayıcı bazı hü
kümler yeralmaktadır. . 

Türkiye'ye turizm amacı dışında geçici ve belirli bir süre, çalışmak, tetkik ve tahsilde bulun
mak için gelen yabancılar Gümrük Kanununun 119 uncu maddesinin, 13 üncü fıkrası uyarınca yat
ları Türkiye'ye geçici olarak sokamamaktadırlar. Turizm amacı dışında çalışmak ve tetkik ve tah
silde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen yabancıların yatlarını geçici olarak getirebilmelerinin sağ
lanması gerekli olup, bu madde de özellikle yat turizmimizin gelişmesini engelleyen bir madde ola
rak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu sebeplerle, adı geçen kanunda belirtilen hükümlerde değişiklik yapılması için yetki isten
mektedir. 

Ayrıca; yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ülkemizde hizmet satmak veya satınalma-
lanna ilişkin özel koşullar Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu ile düzenlenmiş olmakla birlikte Av
rupa Topluluğu mevzuatı ile de uyumunu sağlamak ve turizm gelirlerini artırmak, bu kişilerin ve 
Türk uyruklu işletmelerin turizm hizmet ticaretine ilişkin 815 sayılı Kabotaj Kanunu hükümlerine 
ayrıcalık teşkil eden faaliyetlerinde 2634 sayılı Kanunu ile Turizm Bakanlığına verilmiş olan gö
zetim ve denetim yetkisinin kullanımında uygulamada karşılaşılacak yetki çatışmasını ortadan kal
dırmak, yatlara Türk limanlarında yapılan sıhhi .muameleye ilişkin esasları yeniden düzenlemek, 
yabancı bayraklı yatların ülkemizde iki yıla kadar barınabilecekleri mekanlar ile bu mekanların ni
teliklerini belirlemek amacıyla Turizmi Teşvik Kanununun 26,27,28 ve .29, uncu maddelerinde de
ğişiklik yapılması istenilmektedir. 

3. Tasarının 2 nci maddesinin III numaralı kanunda Kültür, Çevre, Orman ve Adalet Bakan
lıkları ile Orman, Karayolları, İller Bankası ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin teşkilat ve 
görevlerine ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması öngörülmektedir., 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilatlanması ile ilgili Kanun Hükmünde .Kararname'de 
yapılacak olan düzenlemelerle, Başbakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ve Bağlı ve İlgili Kuruluş
larında 657 sayılı Kanuna Tabi Avukat, Tabib, Mühendis, Mimar, Fen ve Teknik Bilimler lisansi-
yerleri, teknik unvanına sahip olanlar ile taşra teşkilatındaki kadrolarında görev yapan personelin 
zorunlu hizmete tabi olması hüküm altına alınacaktır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile bağlı ve 
ilgili kuruluşları olan Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İller 
Bankası Genel Müdürlüğünün görev kapsamında bulunan hizmetler, ülkenin en ücra köşesine ka
dar götürülmesi gereken ve ülkenin kalkınması ile doğrudan ilişkisi bulunan görev ve faaliyetler
dir. 
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Ülkemizin coğrafî yapısı, bölgeler arası gelişmişlik farkı, ülke kaynaklarının dağılımı, bazı 
bölgelerin ve şehirlerin cazibe merkezi olmasına yol açmıştır. Ankara, İstanbul, İzmir gibi sosyal 
olanakları iyi olan kentler ile Ege, Marmara, Akdeniz gibi gelişmiş bölgelerde personel fazlalığı 
bulunurken, ivedilikle kalkınması ve gelişmesi gereken; alt ve üst yapıdan mahrum Doğu-Güney-
doğu ve hatta İç Anadolu bölgesinin bazı yörelerinde asgarî düzeyde dahi kilit personel temin edil
mesinde güçlük çekilmektedir. Bu durum yatırımların aksamasına, gecikmesine veya yapılan işle
rin kalitesinin düşük olmasına neden olmaktadır. Hizmetlerin bu bölgelere istenilen süratle ve et
kinlikle götürülememesi bölgelerarası kalkınmışlık farkının daha da artmasına neden olmaktadır. 

Gelişmiş bölgelerde görev yapan personelin her türlü sosyal olanaklardan yararlanmış olması
na karşın, mahrumiyet bölgelerinde görev yapan personel olumsuz şartlarda çalışmaktadır. Bu du
rum huzursuzluğa neden olduğu gibi adaletsizlik de yaratmaktadır. Yapılacak yeni düzenleme ile 
bir taraftan Bakanlık ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının personelinin ülke ölçeğinde dengeli dağılı
mının sağlanması amaçlanırken diğer taraftan mahrumiyet bölgelerinde görev yapan personele, ge
lişmiş bölgelerde görev yapan personelden farklı malî olanaklar sağlanacaktır. 

İller Bankası Kanunundaki değişikliklere gelince; Banka yatırım programındaki işlerin mali
yetinin ve kaynak ihtiyacının artması nedeniyle sermayenin artınlması amacıyla 2 nci ve buna 
bağlı olarak 3 üncü maddede, Bankanın Genel Kumlunda, Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin da
ha etkin bir şekilde temsil edilmelerini sağlamak amacıyla 12 nci ve 13 üncü maddelerinde, Banka 
Yönetim Kurulu Üyelerinin atanma usulündeki tereddütlerin giderilmesi ve üyelerde aranacak va
sıfların belirlenmesi amacıyla 14 üncü ve 15 inci maddelerde, Banka Denetçilerinin denetiminde 
etkinliğini artırmak amacıyla 16 ncı maddede, Banka hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli yü
rütülmesi amacıyla teşkilat yapısının, görev ve yetkilerin belirlenmesi, özel kanunu yürürlüğe gi
rinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 uncu ve 21 inci maddelerine ta
bi olan Banka personelinin malî ve özlük haklarının düzenlenmesi amacıyla 17 nci maddede ve Ge
çici 15 inci maddede ve Banka safî kazancının dağılımının yeniden düzenlenmesi gerekli görüldü
ğünden 19 uncu maddede ve tahsil ve bono çıkarma yetkisinin usul ve esaslarının yeniden düzen
lenmesi amacıyla 22 nci maddede değişiklik yapılması için yetki istenmektedir. 

Ayrıca turizm sektöründeki meslek kuruluşlarının örgütlenmesine ilişkin olarak düzenleme 
yapılması öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi uzun yıllar ekonomik değeri ve verimliliği yeterince değerlendirilemeyen turizm 
olayı, son yıllarda önemli gelişmeler göstermiş, yatak kapasitesinin artışına paralel olarak gelen tu
rist sayısı ve turizm gelirlerindeki artış ile beş yıllık kalkınma planlarında öngörülen hedeflerin çok 
üstüne çıkmış, sağladığı döviz, iş gücü ve iç piyasada yarattığı iş hacmi ile ülke ekonomisinin iti
ci gücü haline gelmiştir. 

Aslında bir hizmet sektörü olan turizmin, ticarî ve sanayi gibi temel sektörler içinde mütalaa 
ve organize edilmesi, uluslararası alanda turizmin ulaştığı nokta dikkate alındığında, gelişmeyi en
gelleyen bir faktör olarak karşımıza çıkar. 

Halbuki sorunların çözümünü, ekonomik verimliliğin artırılmasını, tanıtma ve eğitimde ken
dine düşen görevlerle, otokontrolü bizzat sektörün kendisi saptamalı ve uygulamalıdır. Bu görev ve 
sorumlulukları da sektörü yetki ile temsil eden yasal bir kuruluşun üstlenmesi gerekir. 

Pazar ekonomisinde girişimcinin tercihleri esas olmakla birlikte, bu tercihlerin ülkenin genel 
turizm politikasına uygun ve özellikle girişimcinin de dahil olacağı meslek örgütlerinin kontrol ve 
koordinasyonuna açık olması gerekir. 

Önemli olan, meslek örgütlerinin sektör içinde yol gösterici, denetleyici, politika belirleyici, 
gerektiğinde kamuoyu oluşturucu faaliyet gösterebilir bir nitelik kazanmalıdır. Bu ise ancak ku
rumlaşma ile mümkündür. 
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Turizm sektörü, özellikle konaklama kesimi, lobicilik faaliyetlerine en müsait ortamdır. An
cak otelciler henüz kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşa sahip olamadıkları için, önemli ve etkili 
bir lobi kuruluşu olan Dünya Otelciler Birliğine (IHA) dahi üye olamamaktadırlar. 

Kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye Turizm Örgütü bütününün, bütüne uyan ve bütünle uyumlu 
çalışması sağlanan tüm kuruluşlarına, bu bütünü zedelemeyecek tarzda kazandırılacak yetki ve so
rumluluklar, sağlıklı gelişip, büyümenin dinamiğini yaratacak ve lobi faaliyetlerinde de gerekli ye
ri almasını sağlayacaktır. 

Türk ekonomisi içerisinde ağırlığını her geçen gün daha da hissettiren turizm hizmet ticareti
ne ilişkin edimleri uluslararası rekabet koşulları içerisinde yerine getirmekle yükümlü olan sektör 
meslek erbabının dernek statüsünden kurtarılarak Anayasa'nın 135 inci maddesinde öngörülen il
ke ve esaslar gereği örgütlenerek Devletin Yönetim Teşkilatı içerisinde yer almaları uygun bir za
man diliminde pekişecek deneyimleri sonucunda da Devletin aslî ve sürekli olmayan görevleri dev
ralmaları ve uluslararası kuruluşlarda temsil olunmaları düşünülmektedir. 

4. Maddenin III numaralı kısmında, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kaldırılarak Ha
zine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı şeklinde iki ayrı kuruluş olarak teşkilatlanması öngö
rülmektedir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kuruluş ve görevlerine ilişkin 3274 sayılı Kanun ve ba
zı hükümlerinde değişiklik yapan 508 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkeme
since iptali sebebiyle iptal kararının yürürlüğe girmesi için verilen altı aylık süre içinde yasal boş
luğun doldurulması için gerekli düzenlemelerin yapılması bir zorunluluktu. Hem bu zorunluluk 
hem de uluslararası ticarî ilişkilerin çeşitlenmesi ve bu ilişkileri düzenleyen değişik nitelikli ulus
lararası anlaşmalara taraf olunması, dış ticaret hedeflerine ulaşmanın ekonomik açıdan büyük önem 
kazanması, ekonomideki gelişmelere paralel olarak Devletçe oluşturulması gereken malî politika
ların uygulama alanlarının genişlemesi, dış ticaret ve malî politikalar konusunda alınacak kararla
rın süratli uygulamaya konulması ve ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla adı geçen Müsteşar
lığın Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı şeklinde teşkilatlanması hükme bağlanmak
tadır. 

5. Maddenin IV numaralı kısmında ise, Başbakanlığa bağlı Kamu Güvenliği Müsteşarlığının 
kurulması için yetki istenmektedir. Anayasa'nın 112 nci maddesine göre, Başbakan, Bakanlar Ku
rulunun başkanı olarak bakanlıklararasında işbirliğini sağlamak ve hükümetin genel siyasetinin yü
rütülmesini gözetlemekle yükümlüdür. Hükümetin yürüteceği genel siyaset kapsamına giren hu
suslardan birisi de ülkede mevcut ve/veya ülkeye yönelen iç ve dış tehdit ile mücadelede uygula
nacak siyaset ve stratejinin tespiti ve yürürlüğe konulması faaliyetleridir. 

Bu faaliyetler, birçok bakanlık, kurum ve kuruluşun, belirlenen siyaset ve strateji içerisinde 
koordineli ve yakın işbirliği ile yürütülebilecek bir görev olması nedeniyle Başbakanın doğrudan 
sorumluluğu altında yürütülecek derecede önemlidir. 

Oysaki ülkeye yönelik tehdidin belirlenmesi için istihbarat birimlerinin ihtiyacı olan esas bil
gi unsurlarını belirleyen, bu birimlerden gelecek verilere göre en uygun mücadele siyaseti ile uy
gulama stratejisini ortaya koyan ve bu esaslara uygun olarak kısa, orta ve uzun vadeli tedbirleri be
lirleyerek Hükümet direktiflerini hazırlayan, bu doğrultuda yurtiçinde ve yurtdışında lehte kamu
oyu oluşturan ve tüm faaliyetleri Başbakanın vereceği direktiflere göre takip, kontrol ve yönlendi
recek herhangi bir birim bulunmamaktadır. 

Bilindiği üzere ülkemiz coğrafî konumu itibariyle terörizm tehdidine de hedef olan bir ülke 
durumundadır. Bu nedenle de yıllardan beri bu mücadelenin içerisindedir. 

Halkın iradesi ve bu iradeye dayalı olarak kurulmuş meşru yönetimleri hedef alarak yıkmayı 
amaçlayan ve hiçbir sınır tanımadan her türlü isnaî değerlerden uzak başvurulan şiddet olayları şek-
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linde cereyan eden terörizm illetinin son yıllarda özellikle demokratik hür dünya ülkelerinde yarat
tığı tahribat her geçen gün artmaktadır. 

Bu nedenle terörizm, her zaman devlet ve hükümetlerin gündeminde olması gereken, her an 
acil ve kısa sürede alınması gerekli önlemleri kapsayan bir konudur. Çünkü terörizm zaman ye sı
nır tanımadan gelişmesine uygun zeminleri değerlendirerek hareket sahnesine çıkmaktadır. Bu da 
terörizme karşı her dönemde etkili, akılcı ve kararlı mücadele programı ve araçlarının ön planda ve 
hazır bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Terörle mücadele araçlarından birisi de, istihbarat birimlerinin ihtiyacı olan esas bilgi unsur
larının saptanmasıdır. Bugün için çok gerekli olan iç ve dış tehditle mücadelede uygulanacak siya
set ve stratejinin tespiti faaliyetlerinde bulunacak böyle bir kurum bulunmamaktadır. Oysa sözko-
nusu faaliyetler, ülkemizin içinde bulunduğu terör ve diğer zararlı akımlar nedeniyle, büyük önem 
arzetmektedir. Konunun önemine ve aciliyetinden dolayı yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusun
da faaliyette bulunacak Kamu Güvenliği Müsteşarlığının kurulması, görev ve yetkileri hususunda 
Hükümete yetki verilmesi öngörülmektedir. 

Öteyandan, çağımızda insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınması, evrensel bir ilgi ve gö
zetim konusu olmakla kalmamış bunların güvence altına alınarak korunması ve daha ileri düzeyde 
gerçekleştirilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlar oluşturulmuş ve bu kuruluşlar eliyle çeşitli bel
geler benimsenmiştir. 

Ülkemiz bu kuruluşların bir çoğuna üyedir ve bu üyeliğin sonucu olarak benimsediği belge
lerle yükümlülük altına girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana çağdaş uygarlık se
viyesine ulaşmayı ve onu aşmayı hedef edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda demokratik hukuk dev
leti ilkelerini benimseme amaç ve kararlılığı içindedir. Dolayısıyla demokratik hukuk devleti olma
nın başlıca şartını oluşturan insan haklarını tanıma, koruma, uygulama ve geliştirme konusunda 
tüm yükümlülükleri yerine getirmeyi üstlenmektedir. Ülkemizin evrensel standartları yakalamak 
ve bunları aşmak için yoğun çaba harcaması gerekmektedir. Bu gerekliliğin sonucu olarak, kurum
laşma ve çalışmaları koordine etme ihtiyacı doğmuştur. 

Bu kurumlaşma, uzman ve kendini bu işe adamış kadrolarla mümkün olacaktır. Ülkemize ve 
dünyaya insan hakları gözlüğü ile bakılması gerekmektedir. 

Kurumlaşma, çağdaş haberleşme araçlarının dünyadaki gelişmeleri toplumun bütün bireyleri
ne anında ilettiği çağımızda; ülkemiz insanlarının bütün hakları kullanmaya ve layık olduğu gerçe
ğinin idare ve politikacılarımız tarafından kabul görmesi ile başlamıştır. 

Bu düşünceden hareketle, İnsan Hakları Teşkilatının kurulması zorunlu hale gelmiştir. 
Madde 3 — Bu maddede, Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından veri

len Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini kullanırken gözönünde bulunduracağı ilkeler 
düzenlenmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, Anayasa Mahkemesinin kararlarında belirtildi
ği üzere önemli, ivedi ve zorunlu durumlarda verilebilir. Hangi konunun önemli, ivedi ve zorunlu 
olduğu hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirindedir. 

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi, 3911 sayılı Yetki Kanununu iptal eden 16.9.1993 gün
lü ve E. 1993/26, K. 1993/28 sayılı Kararında da belirtildiği üzere, sözkonusu Kanunda, çıkarılacak 
Kanun Hükmünde Kararnamenin amacının, kapsamının, ilkelerinin geniş içerikli, her yöne çekile
bilecek yuvarlak ve genel anlatımlarla gösterildiği ve değişik şekilde yorumlara elverişli olduğu 
gerekçesi ile iptal etmiştir. İptal gerekçelerinden biri de, yetki kanununda yer alan hususların 
ivediliğinin bulunmaması, ayrıca bu Kanunun Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmesi 
zorunluluğunun bulunmamasıdır. 

Bu şekilde iptal edilen Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan Kanun Hükmünde Karar
namelerden haklarında iptal davası açılanlar, Anayasa Mahkemesince dayandıkları Yetki 
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Kanununun iptal edildiği için dayanakları kalmadığı gerekçesi ile esasa girilmeden şekil yönünden 
iptal edilmiştir. 

Ancak, gerek Anayasanın 153 üncü maddesinde, gerekse Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 53 üncü maddesine göre Anayasa Mahkemesi, Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin iptalini, meydana gelecek hukukî boşluğu kamu düzenini tehdit veya kamu yararını 
ihlal edici mahiyette görmesi sebebiyle boşluğun doldurulması için altı aylık süre vermiştir. 

İptal kararlarının yürürlüğe girmeleri ile ilgili altı aylık süreler, en erken 20 Mayıs 1994, en 
geç 30 Haziran 1994 tarihinde dolmaktadır. Bu tarihlere kadar herhangi bir düzenleme yapılmadığı 
takdirde örneğin, memurlar ve diğer kamu görevlileri aylık alamayacaklar, Devlet Planlama Teş
kilatı, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri ortadan 
kalkacak, Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bir takım faaliyetlerini sür
düremeyeceklerdir. Böyle bir durumun yaratılması, ülkemizi içinde bulunduğu terör ve anarşi 
yanında ekonomik ve sosyal yönden de büyük bir çıkmaza sürükleyecektir. 

Bu durumun kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlal edici boyuta ulaşmadan bir an ön
ce çözümlenmesi ülkemiz açısından zorunlu bulunmaktadır. Aslında Anayasa Mahkemesi de bu 
nedenlerle altı aylık süre vermeyi uygun bulmuştur. 

Öte yandan, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının gerektirdiği önlemlerin alınması 
ile ilgili bazı hükümlerde hiç vakit kaybetmeden değişiklik yapılması gerekli ve zorunlu bulunmak
tadır. 

Bunlardan ayrı olarak özellikle son yıllarda ülkemize, yönelik iç ve dış tehdit sebebiyle 
geleceğimiz açısından alınacak tedbirler stratejisinin belirlenmesi ayrı bir teşkilatlanmayı zorunlu 
hale getirmektedir/Konunun önemi ve ivediliği, Kamu Güvenliği Müsteşarlığının Yetki Kanununa 
dayanılarak çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Ayrıca gerek uluslararası kuruluşlarca ve gerekse Türk toplumunca ülkemizin taraf olduğu in
san hakları mevzuatındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takibi, insan haklarının korun
ması ve gelişmesinin temini, insan hakları ihlallerinin belirlenmesi, ülkemizde bunlara ilişkin bir 
teşkilatın kurulmasını gerekli kılmaktadır. Bu konuda 502 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
kurulan İnsan Hakları Teşkilatı, adı geçen Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesin
ce iptal edilmesi sebebiyle faaliyete geçememiş ve ülkemiz bu kuruluşun eksikliğini hissetmiştir. 

Böylece düzenlenmesinde ivedilik ve zorunluluk bulunan hususlarda Bakanlar Kuruluna yet
ki verilmesi öngörülmektedir. 

Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanırken gözönüne alacağı ilkeler tereddüte yer vermeyecek 
şekilde maddede açıkça gösterilmiştir. 

Madde 4 — Bu madde ile Bakanlar Kurulu'na verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma 
yetkisinin Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay süre ile geçerli olduğu, bu süre içerisinde bir
den fazla Kanun Hükmünde Kararname çıkarılabileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 5 — Yürürlük maddesidir. 
Madde 6 — Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/691 16.5.1994 
Karar No. : 49 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 11.5.1994 tarihinde Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte Komisyonumuza havale 
edilen "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, 
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 
19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacı ile Yetki Verilmesine Dair 
Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 16.5.1994 tarihli 55 inci birleşiminde Hükümeti temsilen 
Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin Başkanlığında Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip gö
rüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; Kanun tasarısının hazırlanması sırasında, Anayasa Mah
kemesince iptal edilen 3479, 3755 ve 3911 Sayılı Yetki Kanunlarının iptal gerekçelerinde yer alan 
hususların gözönünde bulundurulduğu anlaşılmaktadır. Şöyleki; 

1. Kanun tasarısına dayanılarak çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnamelerin kapsa
mı, hiçbir tereddüte yer vermeyecek biçimde açık ve net olarak belirtilmiştir. 

2. Daha önce yürürlüğe konulan bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili Anayasa 
Mahkemesince verilen iptal kararlarını takiben verilen altı aylık sürelerin en erken 20 Mayıs 
1994, en geç 20 Haziran 1994 tarihinde sona ereceği hususu dikkate alındığında tasarıda yer 
alan hususların ivediliği söz konusu olmaktadır. 

3. Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi Yetki Ka
nun Tasarısının yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay gibi kısa bir süre ile sınırlandırılmış bu
lunmaktadır. 

Böylece, tasarı ile Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri doğrultusunda düzenlenme
sinde ivedilik ve zorunluluk bulunan hususlarda Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Karar
name çıkarma yetkisi verildiği, anlaşılmaktadır. 

Bu düşünceden hareketle hazırlanan Yetki Kanun Tasarısı dört ayrı bölümden oluşmaktadır. 
— Birinci bölümde : Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümlerin yeniden düzenlen

mesine, 
— İkinci bölümde : Alınan istikrar önlemleri paralelinde değiştirilmesinde zaruret bulu

nan hükümlerin düzenlenmesine, 
— Üçüncü bölümde : Çeşitli teşkilat kanunlarında, günün ihtiyaçlarını karşılayacak dü

zenlemelerin getirilmesine, 
— Dördüncü bölümde : Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığının iki ayrı müsteşarlık olarak 

teşkilatlanmasına, 
— Ayrıca Türkiye Otoyolları Kurumu, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı ve İnsan Hakları teş

kilatının kurulmasına, 
yer verilmiştir. 
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Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde 
— Personel rejiminin köklü bir sistemle düzeltilmesinin uygun olacağı, 
— Personel rejimi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşkilatı ve reorganizasyonuna iliş

kin çalışmaların, Kanun Hükmünde Kararnameler yerine ayrıntılı olarak, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde tartışılarak, çıkarılacak kanunlarla düzenlenmesinin daha yararlı olacağı, 

— Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren bu tasarının 
Anayasanın başlangıç bölümünde yer alan "Kuvvetler ayrımı" ilkesine aykırı olduğu, 
şeklindeki eleştiri ve görüşleri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 

— Ülkenin ve kamu personelinin menfaatinin bulunduğu, konularda Anayasada çizilen 
sınırlar içinde her zaman Kanun Hükmünde Kararname çıkarılabileceği, kaldı ki; personel re
jimini ilgilendiren konuların son derece teknik konular olması nedeniyle bu tür uygulamaların 
her zaman tercih edildiği, Kanun Hükmünde Kararnamelerin bir anayasal müessese olduğu, 
dile getirilmiştir. Bu görüşmeleri takiben tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsene
rek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 
— "Amaç" başlıklı 1 inci maddesi, III üncü bölümünün sondan bir önceki bendine, 
— Düzenleme sırasında sehven yer almayan "Devlet Senfoni Orkestraları" ibaresinin ila

ve edilmesi suretiyle, 
— Ülkemiz ve turizmimiz için önemli bir yere sahip olan ' 'Kapadokya koruma ve geliştir

me teşkilâtının kurulmasına, kuruluş görev ve yetkilerinin belirlenmesine" ilişkin bir hükmün 
eklenmesi suretiyle, 

—özel öğretim kurumları kanununa gerektiğinde yeni hükümler eklenmesine imkân ve
ren yeni bir metin ilave edilmesi suretiyle, 

— "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatlarının yürütme yetkilerinin, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına ait olması nedeniyle, 1 inci fıkrada 
yer alan Kararnameler ibaresinden sonra, söz konusu teşkilatların kapsam dışında tutulmala
rına ilişkin bir hükmün, ilave edilmesi suretiyle, 

3046 sayılı kanunun kapsamı dışında kurulacak olan teşkilatların anılan kanunla çelişki
sini Önlemek amacıyla I numaralı bendin (B) alt bendinin son fıkrasının metinden çıkarılması 
suretiyle, 

— 2 nci maddesinin (C) fıkrasının III numaralı bölümü, Yetki Tasarısında belirlenen esas
lar çerçevesinde, Çevre Bakanlığı Teşkilatı ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 sayılı 
cetveliyle ilgili bir düzenlemenin ilave edilmesi, sehven metinde yer almayan "Devlet Senfoni 
Orkestraları" ibaresinin eklenmesi, Kapadokya teşkilatının kuruluş amacını belirleyen bir fık
ranın eklenmesi, İlköğretim kurumlarında devam ve takip işlemleriyle devamsız öğrencilere uy
gulanacak müeyyidelerin belirlenmesi ve ilgili kanunda gerekli değişikliklerin yapılmasını te-
minen bir fıkranın eklenmesi ve ayrıca, Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine rağmen sah-
ven metinde yer almayan 657 Sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin metne ilavesi suretiyle, 

— "tikeler" başlıklı 3 üncü maddesi, "Süre" başlıklı 4 üncü maddesi ile yürürlük ve yü
rütmeye ilişkin 5 ve 6 nci maddeleri aynen, 
kabul edilmiştir. 

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

Samsun 
Sözcü 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Gaffar Yakın 
Afyon 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
M. Nedim Budak 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

(Muhalifim) 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Yahya Uslu 
Manisa 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

(İmzada bulunamadı) 
Nevşat özer 

Muğla 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Hasan Peker 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Kâtip 

Hayrı Doğan 
Antalya 

Timurçin Savaş 
Adana 

Bilâl Güngör 
Ankara 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Nevfel Şahin 

Çanakkale 

Muharrem Şemsek 
Çorum 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
İbrahim Yaşar Dedelek 

Eskişehir 
Abdullah Gül 

Kayseri 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Münir Doğan ölmeztoprak 
Malatya 

Doğan Baran 
Niğde 

Koray Aydın 
Tekirdağ w, t ^ , o- v n Trabzon ö Vahdet Sınan Yerlıkaya 

Tunceli 
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MUHALEFET ŞERHİMİZ 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN ÖZLÜK HAKLARININ YENİDEN 
DÜZENLENMESİNE, BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLATLAN
MALARINA, 8.6.1949 TARİHLİ VE 5434 SAYILI, 19.7.1992 TARİHLİ VE 1615 SAYILI, 
12.3.1982 TARİHLİ VE 2634 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞ
KİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ÇIKARILMASI AMACI İLE YETKİ VE

RİLMESİNE DAİR KANUN TASARISINA MUHALEFET ŞERHİMÎZDİR 

11.5.1994 tarihinde TBMM'ne sunulan Yetki Kanunu Tasarısı ile Bakanlar Kurulu'na, 
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
2. 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 
3. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 
4. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 
5. 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 
6. 5434 Sayılı T.C. Emekli SandığıKanunu, 
7. 320 Sayılı Millî Piyango İdaresi Gn. Md. Hk. KHK, 
8. 375, 418, 433 Sayılı KHK'Ier, (Plan ve Bütçe Komisyonunda) 
9. 511 Sayılı DPT Teşk. Hak. KHK. (Plan ve Bütçe Komisyonunda) 

10. 514 Sayılı Kadın ve Sos. Hiz. Müst. Hak. KHK, (Sağlık Komisyonunda) 
11. 516 Sayılı M. Bak. KHK.'de Değ. Yap. KHK. (Plan Büt. ve Any. Komisyonunda) 
12. 518 Sayılı T. Patent Ens.ne İlişkin KHK, (Sanayi Komisyonunda) 
13. 519 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununu Değiştiren KHK, 

(Millî Eğitim Komisyonunda) 
14. 520 Say. Ad. Bak. Teş. Kan. Değiş. KHK, (Genel Kur.'un 17 nci sırasında) 
15. 521 Say. Güm. Müs. İliş. KHK'yi değiştiren KHK, (Pl. ve Büt. Kom.'da) 
16. 524 Say. Ce. İn. Kur. ile Tutevl. Hk. KHK, (TBMM gündeminin 16 ncı sırasında) 
17. 517 Sayılı Arsa Ofisi Kan.'nu Değiştiren KHK, (Pl. ve Büt. Kom. da) 
18. 190 Sayılı Genel Kadro hakkında KHK, 
19. 233 Sayılı KİT KHK, 
20. 399 Sayılı KİT Personeline İlişkin KHK, 
21. 1615 Sayılı Gümrük Kanunu, 
22. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 
23. 180 Sayılı Bayındırlık ve İskân Bak. Teşkilatı Hakkında KHK, 
24. 354 Sayılı Kültür Bak. Teşkilat KHK, 
25. 443 Sayılı Çevre Bak. Teşkilat KHK, 
26. 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu, 
27. 5539 Sayılı Karayolları Gen. Müd. Kanunu, 
28. 6200 Sayılı DSİ Kanunu, 
29. 2992 Sayılı Adalet Bak. Teşkilat Kanunu, 
30. 3234 Sayılı Orman Gen. Müd. Teşkilat Kanunu, 
31. 3800 Sayılı Orman Bakanlığı Kanunu, 
32. Devlet Tiyatroları Teşkilat Kanunu, 
33. Devlet Opera ve Balesi Teşkilat Kanunu, 
34. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeniden teşkilatlanması, 
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35. Türkiye Otoyolları Kurumu kurulması, 
36. Türkiye Turistik Otelciler Birliği kurulması, 
37. T. Rehberler Birliği kurulması, 
38. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği kurulması, 
39. Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının Hazine Müsteşarlığı, ve Dış Ticaret Müsteşarlı

ğı olarak ikiye ayrılması, 
40. Kamu Güvenliği Müsteşarlığı kurulması, 
41. tnsan Hakları Teşkilatı kurulması, 
42. Yeni Kurum ve Kuruluşların kurulması, 
43. 485 Sayılı Gümrük Müsteşarlığı Teşkilatı Hakkında KHK, 
44. 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu, 
45. 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanununda, 
KHK .'ler ile düzenleme yapma yetkisi verilmektedir. 
Anayasa mahkemesinin 8 Ekim 1993 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan E. 93/26, K. 93/28 

sayılı kararında özetle; 
Verilen yetkiler çok geniştir. Yetkinin ivedi, önemli ve zorunlu durumlarla sınırlandırıl

ması, Bakanlar Kuruluna takdir yetkisi verilmesi yerine, yetkinin TBMM tarafından saptan- -
ması gerekir. Bir yandan içeriği belirsiz geniş yetkiler verilirken öte yandan bu yetkilerin ivedi 
ve zorunlu durumlarda kullanılacağının belirtilmesi yetki devri anlamına gelir. (Any. Md. 7) 

KHK çıkarma yetkisi verilirken, yasama yetkisinin devri anlamına gelecek ya da bu izleni
mi verecek biçimde güncelleştirilip sık sık bu yola başvurulmamalıdır. 

Yetki yasası, Yasama Meclisinin, acil bir durumda kanun yapmak için geçecek sürede çı
kartacağı kanunun halledilmesi gereken meseleyi çözemeyeceği; o zaman çok geç kalınacağı 
endişesinden kaynaklanan bir müessesedir ve bu müessese bunun için konmuştur. 

KHK kullanılmasının yaygınlaştırılması, kullanılma süreleri uzatılarak yetki yasalarına sü
reklilik kazındırılması, ivedilik koşuluna uyulmaması, yasama yetkisinin devri anlamına gelir. 
Böylece üç kamu erki (yasama, yürütme, yargı) arasında denge bozulur. Yürütme organı yasa
ma organının yetkilerine elatmış olur, ona karşı üstün bir konuma gelir. Bu da Anayasanın 
7, 8, 87, 91, 153 üncü maddelerine aykırı düşer. 

Anayasanın 91 ve 163 üncü maddelerinde hangi konuların KHK ile düzenlenemeyeceği 
belirtilmiştir. 

TBMM Bakanlar Kuruluna önemli, ivedi ve zorunlu durumlarda somutlaştırılmış belir
gin konu, amaç, kapsam ve ilkelerle bu yetkiyi verebilecektir. 

Anayasa Mahkemesi Yetki Yasasını, Anayasal sınırlar içinde bulmazsa, yasama organının 
aynı biçim ve içerikte yetki yasası çıkarması Anayasanın 153 üncü maddesindeki Anayasa Mah
kemesinin kararlarının bağlayıcılığı ilkesine aykırı düşer. 

Bir yetki yasasının anayasaya uygun görülebilmesi, Anayasadaki öze ve ölçütlere, Anaya
sa Mahkemesi kararlarıyla getirilen yorumlar çerçevesinde uygun olması ile olanaklıdır. 

Anayasanın 153 üncü maddesinin son fıkrasında, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasa
ma, yürütme ve yargı organları ile yönetim makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağı 
öngörülmektedir. Bu kural gereğince yasama organı, yapacağı yeni düzenlemelerde daha önce 
aynı konuda verilen Anayasa Mahkemesi kararlarını gözönünde bulundurmak, bu kararları 
etkisiz kılacak biçimde yeni yasa çıkarmamak, Anayasaya aykırı bulunacak kuralları aynen 
yasallaştırmamak yükümlülüğündedir. Üstelik yasama organı, kararların yalnız sonuçları ile 
değil bir bütünlük içinde gerekçeleri ile de bağlıdır. 
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- 'Getirilen yasa tasırısı daha önce Anayasa Mehkemesince iptal edilen 3347 sayılı Kanunla 
değişik 3268 sayılı yasanın süresini uzatan 3479 sayılı yasa ile 3911 sayılı yasalara dayanılarak 

. çıkarılan ye Anayasa Mahkemesince iptal edilen KHK'lerle birlikte çeşitli kanunlarda değişik
lik öngören, yeni birimler, müsteşarlıklar, kurumlar kurulması ve kadro ihdasını da öngörmek
tedir. Bu da Anayasanın, başlangıç bölümü ile 2, 7, 8, 87, 91, 153 ve 163 üncü maddelerine 

: . aykırılık oluşturmaktadır. , 
. Anayasa mahkemesinin 1.2.1990 tarihli ve 1988/64, 1990/2 sayılı kararında (R.G.21.4.1990, 

20499), kadroların kamu kurumunun anatomik yapısını, iskeletini oluşturduğu, bütçeye de bu 
kadrolara göre ödenek konulduğu, kadro iptal veya ihdasmıh yasa ile düzenlenmesi gerekirken 

- * ,KHKye bırakılması, yasa koyucuya ait olan yetkinin yürütme organına devredilmesi anlamına 
t . geldiğinden anayasanın 7, 87 ve 91 inci maddelerine aykırı olduğu vurgulanmıştır. 

.',...,..*, - /;. .Taslağın bağımsız bir teşkilat kurulmasına ilişkin hükümlerinin, yeni harcamaları ve do-
' •,...;' layısıyİa bütçede değişiklik yapılmasını zorunlu kılması nedeniyle, Anayasanın 163 üncü mad-
•^7 desinde Bakanlar Kuruluna KHK ile bütçede değişiklik yapma yetkisi verilemez" biçimindeki 
• ~ *hükmûile*çelişip^ çelişmediği hususunun değerlendirilmesi gerekir. (Any. Mahk. E : 1988/64, 

. i. '* ;c. K/199Ö/2 sayılı karâr) kaldı ki, taslağın yeni teşkilat oluşturulmasına dair anılan hükümlerini, 
-" A-nayasa Mahkemesince sık sık vurgulanan "önemli, ivedi ve zorunlu" durumlar içinde müta-

"•';".;•'." : ' laft fetm^imkânı da bulunmamaktadır. Bu nedenle, taslağın "Kamu güvenliği Müsteşarlığı", 
\ ' "insan Haklah'TeşkiIatı" ile Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı"nın iki ayrı müsteşarlık biçi-

1 * minde. bölünmesi Türkiye Otoyolları Kurumu, Türkiye Turistik Otelciler Birliği, T. Rehberler 
' •"* Birliği, Seyahat Acentaiları ve Seyahat Acentaları Birliği kurulmasını öngören hükümlerin Ana

yasanın yukarıda, değinilen hükümleri ile 163 üncü maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 
Taslak gerekçesinin iptal edilen KHK'lerle ilgili bölümlerinde, bü düzenlemenin sebebinin 

-. "Meydana gelebilecek olan hukukî boşluğu doldurmak", bu suretle söz konusu KHK'leri ihya 
s . etmek-olduğu belirtilmekte ise de, taslağın kendisinde, anılan husus "Gerekli düzenlemelerde 

bulunmak" şeklinde ifade edilmektedir. 
.;., ;v \. Anayasa Mahkerriesinin çeşitli kararlarıyla bugüne kadar getirmiş olduğu ölçüler çerçeve-

• <M sinde yapılması gereken ve hukuken makul olan tek şey, taslağın kapsamına alınan ve kısa süre 
sonra'yürürlükten kalkacak olan KHK'ler dolayısıyla doğacak olan menfi durumu önlemek-

, tir. Bunu elde etmek'için başvurulabilecek olan en kısa çözüm halen TBMM'de bulunan bu 
KttK'lerînyür'Ürlükten kalkacağı tarihten önce yasama organınca kanunlaştırılmasını sağla-
maktır. w 

„ ,: .;', ' Tasarı öncelikle Anayasa komisyonunda da görüşülmesi gerekir. 
?/ 'Tasarı Anayasaya aykırıdır. 

< Mehmet Nedim Budak E. Safder Gaydalı 
z ;_^ ' " ' . A n k a r a B i t l i s 

; , • * •'-.."' ••/•.-••' Nevşat Özer 
••,.- : • » • • • . -• ". ., " Muğla ., 
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M U H A L E F E T Ş E R H t 

1. Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak amacı ile yetki verilmesine Dair Kanun Ta
sarısı, Anayasa Komisyonunda görüşülmeden, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesini hu
kuken doğru bulmamaktayım. 

2. Çıkarılacak çok sayıdaki KHK.'nin Anayasa Mahkemesince belirtilen "önemli, zo
runlu ve ivedi" durumuna uymadığını düşünmekteyim. Devlet Tiyatrolan Genel Müdürlüğü 
ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni
den teşkilatlandırılmasının "aciliyetini" anlayabilmek zordur. 

3. Çok sayıdaki KHK. ile millî iradenin yansıması olan TBMM by-pass edilmektedir. 
4. Devlet yapımızın çağın gereklerine göre yeniden köklü bir biçimde reorganisazyöhü 

şarttır. Bu yola gidilmemekte, altışar aylık KHK'lerle "günü kurtarma politikaları uygulan
maktadır. Bu şekilde, bürokrasi bataklığında boğulmaya doğru gidilmektedir. 

5. Yeni müsteşarlıkların kurulmasını ekonomik ve rasyonel.bulmamaktayım. 
Gaffar Yakın 

, Afyon - '•- ;.., 

MUHAFELET ŞERHt .. • 

1. Yetki tasarıları ile Kanun Hükmünde Kararnameler çıkartmak her ne kadar 1982 Ana
yasası ile hukukîlik kazanmışsa da Anayasanın ilgili maddelerinin ve Anayasa Mahkemesinin 
daha önce çıkartılan yetki tasarılarını iptal gerekçelerinde Kanun Hükmünde Kararname çı
karma yetkisi ancak "önemli, zorunlu ve ivedi" durumlarda verilebilir denmektedir. 

2. Bu açıdan bakıldığında istenen yetki tasarısı ile çıkartılması istenen çok sayıdaki 
KHK'lerin tamamen uzun vadeli, Devlet teşkilatının yeniden organize ve teşkilatlandırılması
na matuf olduğu görülmektedir. Bu ise Anayasaya tamamen aykırı bir davranıştır. 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

MUHALEFET ŞERHtMtZDtR 
Getirilen Yetki Kanunu ile çok geniş değişiklikler ön görülmektedir, Bakanlıklar yeniden 

düzenlenmekte yeni kuruluşlar kurulmakta, çok sayıda kanun ve kararname değiştirilmek is
tenmektedir. 

Yetki Kanunları ivedi ve zorunlu hallerde, TBMM dışlanmamak ve yetkilerine tecavüz edil
mede kısa sürelerle olmak kaydıyla kullanılmak üzere Anayasamızdaki hükümlere göre çıka
rılmak durumları vardır. 

Yetki Kanunları Anayasa Mahkemesi ile TBMM arasında adeta bir yetki tartışmasına da 
zaman zaman sebep olmakta, bu da kamuoyumuzda Anayasa Mahketnesini ve Kararlarının 
tartışılmasına, Yüce Mahkemenin itibarının zedelenmesine sebep olurken, siyasî iktidar ve 

Doç. Dr. Abdullah Gül 
Kayseri 
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Yüce Meclisimizi de zora sokmaktadır. Zira Anayasa Mahkemesi zaman zaman Anayasamızın 
açık hükmüne rağmen kararları ile kendini adeta kanun koyucu bir mercie koyarak TBMM'nin 
yetkilerinin Üslenmek gibi veya öyle yorumlanabilecek gibi durumlara düşmektedir. Bu bakımdan 
da yetki kanunlarına fazla itibar etmemek başvurmamak gereği vardır. 

Hükümetlerimizin acil ve ivedi olarak ihtiyaç duydukları kanunların TBMM'nin uygula
madaki iç tüzüğünün uygulamalardaki tabiî sonucu olarak vaktinde çıkmadığı çıkarılamadığı 
da bir vakıadır. 

Bütün bu tartışmaları ortadan kaldırabilmenin ve Hükümetlere Yetki Kanunu kullanma 
ihtiyacını ortadan kaldırabilmek için yapılacak olan : TBMM İç Tüzüğünün ivedi ve öncelikli 
bir iş olarak değiştirilmesidir, günün ihtiyaçlarına cevap verecek, Hükümetlerin yetki kanunla
rına gitmelerine sebep olan gecikmeleri önleyecek, Demokratik katılımı artıracak şekilde yeni 
bir TBMM içtüzüğü bu tartışmaları durduracaktır. 

Bütün bunların yanında belli düzenlemelerin yapılması için verilen sürenin bitimine çok 
kısa bir süre kalmış olması bu yetki kanununu gerekli kılmaktadır. Ancak bu yetki kanununda; 

1. Memur ve emeklilerimizle ilgili getirilecek yeni düzenlemelerin, Türkiyedeki personel 
rejiminin toptan, Adaleti sağlayacak, Devlet personeli arasındaki haksızlıkları ve adaletsizlik
leri giderecek şekilde olması gerekir. 

2. KİT'lerle ilgili arpalıklar olarak bilinen yönetim kurulu üyelikleri ile ilgili meseleyi 
de çözmesi gerekir. 

3. Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası gibi önceliği olmayan bir konunun bu yetki ka
nununda yeri olmamalıdır. 

4. Bayındırlık Bakanlığı, Kültür Bakanlıkları, tnsan Hakları teşkilatı kuruluşlarının ne 
şekil olacağı hususları meçhul olduğu kadar şüphe çekmektedir. 

5. Yeni kurulması ön görülen Güvenlik Müsteşarlığı mevcut gerekçedeki şekliyle yeter
sizdir. Ülkenin karşı karşıya olduğu bölücülük ve terör ve başka tehlikelere karşı çok önemli 
hizmetler yapabilecek şekilde ülke içinde ve dışında araştırma, inceleme, kamu oyunu aydın
latma icraat yapma gibi çok yönlü fonksiyon ve yetkilerle donatılmalıdır. 

Getirilen tasarıya bu görüşlerle muhalefetimi belirtiyorum. 

Muharrem Şemsek 
Çorum 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, Bazı 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8 . 6 . 1 9 4 9 Tarihli ve 5434 Sayılı, 
19.7 .1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12 .3 .1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacı ile Yetki 
Verilmesine Dair Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 
I - A) 14Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, 27 Temmuz 1967 

tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sa
yılı yükseköğretim Kanununda, 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Ka
nununda, 24 Şubat 1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda, 8 Haziran 1949 
tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda, 4 Nisan 1988 tarihli ve 320 
sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede, 27 Haziran 1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, değişiklik ya
pan 9 Nisan 1990 tarihli ve 418 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ile 5 Temmuz 1991 tarihli ve 433 sayılı Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin, 

B) 10 Ağustos 1993 tarihli ve 511 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 16 Ağustos 1993 tarihli ve 514 sayılı Kadın ve Sosyal Hiz
metler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 20 Ağus
tos 1993 tarihli ve 516 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin, 23 
Ağustos 1993 tarihli ve 518 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin, 26 Ağustos 1993 tarihli ve 519 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük
sek Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin, 18 Ağustos 1993 tarihli ve 520 sayılı 2992 Sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin, 7 Eylül 1993 ta
rihli ve 521 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin, 10 Eylül 
1993 tarihli ve 524 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair Ka
nun Hükmünde Kararnamenin, 

C) 18 Ağustos 1993 tarihli ve 517 sayılı Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 

Anayasa Mahkemesince iptal edilmeleri ve bu Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili iptal 
kararlarında belirtilen altı aylık sürenin dolmasından evvel gereldi düzenlemelerin yapılmasına, 

II - 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 8 Haziran 1949 tarihli 
ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 10 Ekim 1984 tarihli ve 3056 sayılı 
Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, Bazı 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 

19.7.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacı ile Yetki 

Yerilmesine Dair Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, 
I. - A) 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, 27 Temmuz 1967 

tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununda, 11 Ekim 1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Ka
nununda, 24 Şubat 1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda, 8 Haziran 1949 
tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda, 4 Nisan 1988 tarihli ve 320 
sayılı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede, 27 Haziran 1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, değişiklik ya
pan 9 Nisan 1990 tarihli ve 418 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ile 5 Temmuz 1991 tarihli ve 433 sayılı Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin, 

B) 10 Ağustos 1993 tarihli ve 511 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 16 Ağustos 1993 tarihli ve 514 sayılı Kadın ve Sosyal Hiz
metler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 20 Ağus
tos 1993 tarihli ve 516 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin, 23 
Ağustos 1993 tarihli ve 518 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin, 26 Ağustos 1993 tarihli ve 519 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük
sek Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin, 18 Ağustos 1993 tarihli ve 520 sayılı, 2992 sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 sayıli Kanun Hükmünde Kararnameye 
Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin, 7 Eylül 1993 ta
rihli ve 521 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin, 10 Eylül 
1993 tarihli ve 524 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair Ka
nun Hükmünde Kararnamenin, 

C) 18 Ağustos 1993 tarihli ve 517 sayılı Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 

Anayasa Mahkemesince iptal edilmeleri ve bu Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili iptal 
kararlarında belirtilen altı aylık sürenin dolmasından evvel gerekli düzenlemelerin yapılmasına, 

II. - 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 8 Haziran 1949 tarih
li ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 10 Ekim 1984 tarihli ve 3056 sa
yılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak-
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Kanun, 13 Aralık 1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname, 8 Haziran 1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname, 22 Ocak 1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Reji
minin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 19 Temmuz 1972 tarihli ve 1615 sayılı 
Gümrük Kanunu ve 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda gerekli deği
şikliklerin yapılmasına ve yeni hükümler eklenmesine veya mevcut hükümlerden gerekli görülen
lerin yürürlükten kaldırılmasına, 

III - 13 Aralık 1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 24 Ocak 1989 tarihli ve 354 sayılı Kültür Bakanlı
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 9 Ağustos 1991 tarihli ve 
443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 13 
Haziran 1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununda, 11 Şubat 1950 tarihli ve 5539 sayılı 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda, 18 Aralık 1953 tarihli ve 
6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda, 29 Mart 

1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, 31 Ekim 
1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 21 Mayıs 1992 tarihli ve 3800 sa
yılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda gerekli değişikliklerin yapılma
sına ve yeni hükümler eklenmesine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Ba
lesi Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeniden teşkilatlanmasına, Tür
kiye Otoyolları Kurumu'nun kurulmasına, Turizm Sektöründeki meslek kuruluşlarının teşkilatlan
masına, 

IV - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kaldırılarak Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret 
Müsteşarlığının kurulması ile bunların teşkilat, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 

V - Kamu Güvenliği Müsteşarlığı ile İnsan Hakları Teşkilatının kurulmasına, kuruluş, görev 
ve yetkilerinin belirlenmesine, 

İlişkin olarak aşağıdaki maddelerle çizilen çerçeve dahilinde, kamu hizmetlerinin düzenli, sü
ratli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için; yukarıda belirtilen kamu kurum ve 
kuruluşlarının personelinin tabi oldukları personel rejimine ilişkin düzenlemeler ile bunların teşki
lat yapılarında, görev ve yetkilerinde değişiklikler yapılması ve yeni kamu kurum ve kuruluşları
nın kurulması, görev ve yetkilerinin belirlenmesi; ekonomik istikrarın sağlanması, arsa ofisi konu
sunda; arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek için tanzim alış ve satış yapma, konut, sanayi, eği
tim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa temini amacıyla gerekli düzen
lemelerde bulunmak üzere Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ver
mektir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler; 
I - Dayandıkları 12 Ekim 1988 tarihli ve 3479 sayılı, 6 Haziran 1991 tarihli ve 3755 sayılı ve 

24 Haziran 1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunların Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olmaları 
üzerine çeşitli Kanun ya da Kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklikler yapan Kanun Hükmün
de Kararnamelerden; iptallerine karar verilen ve bu sebeple meydana gelen hukuki boşluğun kamu 
yararını olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olması sebebiyle gerekli görülecek yeni düzenlemele
rin yapılması için iptal kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra 
yürürlüğe girmeleri uygun görülen; 
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kında Kanun, 13 Aralık 1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük
münde Kararname, 8 Haziran 1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname, 22 Ocak 1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Perso
nel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 19 Temmuz 1972 tarihli ve 1615 
sayılı Gümrük Kanunu ve 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda gerekli 
değişikliklerin yapılmasına ve yeni hükümler eklenmesine veya mevcut hükümlerden gerekli gö
rülenlerin yürürlükten kaldırılmasına, 

III. - 13 Aralık 1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 24 Ocak 1989 tarihli ve 354 sayılı Kültür Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 9 Ağustos 1991 tarih
li ve 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
de, 13 Haziran 1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununda, 11 Şubat 1950 tarihli ve 5539 
sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda, 18 Aralık 1953 ta
rihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda, 
29 Mart 1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, 
31 Ekim 1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 21 Mayıs 1992 tarihli ve 
3800 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda gerekli değişikliklerin 
yapılmasına ve yeni hükümler eklenmesine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet'Senfoni Orkestra
larının teşkilatlanmasına, Türkiye Otoyolları Kurumunun kurulmasına, Kapadokya koruma ve ge
liştirme teşkilatının kurulmasına, kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, turizm sektöründe
ki meslek kuruluşlarının teşkilatlanmasına, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda gerekli değişiklik
lerin yapılmasına ve yeni hükümler eklenmesine veya mevcut hükümlerden gerekli görülenlerin 
yürürlükten kaldırılmasına; 

IV. - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kaldırılarak Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret 
Müsteşarlığının kurulması ile bunların teşkilat, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 

V. - Kamu Güvenliği Müsteşarlığı ile İnsan Hakları Teşkilatının kurulmasına, kuruluş, görev 
ve yetkilerinin belirlenmesine, 

İlişkin olarak aşağıdaki maddelerle çizilen çerçeve dahilinde, kamu hizmetlerinin düzenli, sü
ratli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için; yukarıda belirtilen kamu kurum ve 
kuruluşlarını personelinin tabi oldukları personel rejimine ilişkin düzenlemeler ile bunların teşkilat 
yapılarında, görev ve yetkilerinde değişiklikler yapılması ve yeni kamu kurum ve kuruluşlarının 
kurulması, görev ve yetkilerinin belirlenmesi; ekonomik istikrarın sağlanması, arsa ofisi konusun
da; arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek için tanzim alış ve satış yapma, konut, sanayi, eğitim, 
sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa temini amacıyla gerekli düzenle
melerde bulunmak üzere Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ver
mektir. 

Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler; (Cumhurbaşkan

lığı Genel Sekreterliği ve TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunları ile, diğer kanunların bu 
teşkilatlarla ilgili hükümleri hariç) 
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A) 9 Nisan 1991 tarihli ve 418 sayılı, 5 Temmuz 1991 tarihli ve 433 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle değiştirilen; 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
36,43,72,79, 164, 178, 202, ek 26, bu Kanuna 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ekle
nen ek 31, Ek Geçici 16 ncı maddeleri ile bu Kanuna ekli I ve II sayılı ek gösterge cetvellerinde, 
27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 146 ve Ek 18 
inci maddeleri ile bu Kanuna ekli I, III ve IV sayılı Ek Gösterge Cetvellerinde, 4 Kasım 1981 ta
rihli ve 2547 sayrlı yükseköğretim Kanununun 33, 39 ve 40 inci maddelerinde, 11 Ekim 1983 ta
rihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 5,11,12 ve 14 üncü maddeleri ile bu Ka
nuna ekli Ek gösterge cetvelinde, 24 Şubat 1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanu
nunun 103 üncü maddesiyle bu Kanuna ekli I sayılı Ek gösterge cetvelinde, 8 Haziran 1949 tarih
li ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesi ile ek 48 inci 
maddesinde, 4 Nisan 1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 47 nci maddesinde, 27 Haziran 1989 tarihli 
ve 375 sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 2 ve geçici 1 inci maddeleri ile 9 Nisan 1990 ta
rihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36,40,43 ve geçici 2 nci ve 5 Temmuz 1991 
tarihli ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 ve 2 nci maddelerinde, 

B) a) 10 Ağustos 1993 tarihli ve 511 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden teşkilat
lanan Devlet Planlama Teşkilatının; 16 Ağustos 1993 tarihli ve 514 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile kurulan Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının; 10 Eylül 1993 tarihli ve 524 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden kurulan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin; 23 
Ağustos 1993 tarihli ve 518 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitü
sünün yeniden teşkilatlanmalarına, kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 

b) 20.8.1993 tarihli ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Maliye Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13 Aralık 1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 25, 29, 34, 35/A, 37 ve 43 üncü maddeleri ile bu Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli 1,2 ve 3 sayılı cetveller ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 15 inci maddesiyle eklenen ek 1, ek 2, ek 3, ek 4, ek 5, ek 6, ek 7, ek 8, ek 9, ek 10, ek 11, ek 
12, ek 13, ek 14, ek 15, ek 16, ek 17, ek 18, ek 19, ek 20, ek 21, ek 22, ek 23, ek 24 ve ek 25 in
ci maddeleri ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesine; 7 Eylül 1993 tarih
li ve 521 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 2 Temmuz 1993 tarihli ve 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2,6,8, 
9, 12, 20, 22, 28 ve 29 uncu maddeleri ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvel 
ve 521 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 1 ve ek 2 nci maddeleri ile geçici 7 nci 
maddesine; 26 Ağustos 1993 tarihli ve 519 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirileni 1 
Ağustos 1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 4,5 , 
8,9,10, 12,13,15, 16,25,43,61,80,90,91,92,97 nci maddeleri ve 519 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile eklenen ek 1 inci maddesine, 18 Ağustos 1993 tarihli ve 520 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile değiştirilen 29 Mart 1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 
8, 9, 10, 13/A, 13/B maddeleri ve bu Kanuna ekli 1 sayılı Cetvel ile 520" sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile eklenen ek 3 üncü madde ve 520 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci mad
desine, 
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I. - Dayandıkları 12 Ekim 1988 tarihli ve 3479 sayılı, 6 Haziran 1991 tarihli ve 3755 sayılı 
ve 24 Haziran 1993 tarihli ve 3911 sayılı kanunların Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olmala
rı üzerine çeşitli kanun ya da kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapan kanun hükmün
de kararnamelerden; iptallerine karar verilen ve bu sebeple meydana gelen hukukî boşluğun kamu 
yararını olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olması sebebiyle gerekli görülecek yeni düzenlemele
rin yapılması için iptal kararlarının Resmî Gazete'de yayınlanmasından başlayarak altı ay sonra yü
rürlüğe girmeleri uygun görülen, 

A) 9 Nisan 1991 tarihli ve 418 sayılı, 5 Temmuz 1991 tarihli ve 433 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle değiştirilen; 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı.Devlet Memurları Kanununun 
36,43,64,72,79, 164,178,202, ek 26, bu Kanuna 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek
lenen ek 31, Ek Geçici 16 ncı maddeleri ile bu Kanuna ekli I ve II sayılı ele gösterge cetvellerin
de, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 146 ve ek 
18 inci maddeleri ile bu Kanuna ekli I, III ve IV sayılı ek gösterge cetvellerinde, 4 kasım 1981 ta
rihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 33, 39 ve 40 inci maddelerinde, 11 Ekim 1983 ta
rihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 5, 11, 12 ve 14 üncü maddeleri ile bu Ka
nuna ekli ek gösterge cetvelinde, 24 Şubat 1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanu
nunun 103 üncü maddesiyle bu Kanuna ekli I sayılı ek gösterge cetvelinde, 8 Haziran 1949 tarihli 
ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesi ile ek 48 inci 
maddesinde, 4 Nisan 1988 tarihli ve 320 sayılı Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 47 nci maddesinde, 27 Haziran 1989 tarihli 
ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 2 ve geçici 1 inci maddeleri ile 9 Nisan 1990 ta
rihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36, 40, 43 ve geçici 2 nci ve 5 Temmuz 1991 
tarihli ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici l ve 2 nci maddelerinde, 

B) a) 10 Ağustos 1993 tarihli ve 511 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden teşkilat
lanan Devlet Planlama Teşkilatının; 16 Ağustos 1993 tarihli ve 514 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile kurulan Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının; 10 Eylül 1993 tarihli ve 524 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden kurulan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin; 23 
Ağustos 1993 tarihli ve 518 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitü
sünün yeniden teşkilatlanmalarına, kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 

b) 20.8.1993 tarihli ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Maliye Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13 Aralık 1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 25, 29, 34, 35/A, 37 ve 43 üncü maddeleri ile bu Ka
nun Hükmünde Kararnameye ekli 1, 2 ve 3 sayılı cetveller ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 15 inci maddesiyle eklenen ek 1, ek 2, ek 3, ek 4, ek 5, ek 6, ek 7, ek 8, ek 9, ek 10, 

ek 11, ek 12, ek 13, ek 14, ek 15, ek 16, ek 17, ek 18, ek 19, ek 20, ek 21, ek 22, ek 23, ek 24 ve 
ek 25 inci maddeleri ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesine; 7 Eylül 
1993 tarihli ve 521 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Gümrük Müsteşarlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında 2 Temmuz 1993 tarihli ve 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 2,6, 8, 9, 12, 20,22, 28 ve 29 uncu maddeleri ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 
1 sayılı cetvel ve 521 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 1 ve ek 2 nci maddeleri 
ile geçici 7 nci maddesine; 26 Ağustos 1993 tarihli ve 519 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile değiştirilen 11 Ağustos 1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanununun 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 25, 43, 61, 80, 90,91, 92, 97 nci maddeleri ve 519 
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İlişkin olarak bu maddenin I numaralı bendinin (B) alt bendinin (a) paragrafında belirtilen ku
rumların yeniden teşkilatlanmaları ile ilgili düzenlemelerle (b) paragrafında belirtilen kurumların 
teşkilatlanmaları ile ilgili değişikliklerin 27 Eylül 1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun hükümleri çer
çevesinde yapılması kaydıyla, 

C) 18 Ağustos 1993 tarihli ve 517 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 29 Ni
san 1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 1, 2, 5, 6, 9, 10 ve 16 ncı maddeleri ile bu 
Kanuna 517 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesiyle eklenen Ek 1, Ek 2 ve Ek 3 
üncü maddeleri, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinde; 

II - 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4,44, 59, 60 ve 91 in
ci maddeleri ile "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesi ve bu Kanuna ekli IV sayılı Makam 
Tazminatı cetvelinde, 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunun 39 ve 40 inci maddeleri ile Ek 20 ve Ek 70 inci maddelerinde, 10 Ekim 1984 tarihli ve 
3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lü Hakkında Kanunun 20 nci maddesinde, 13 Aralık 1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usu
lü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5, 8, 9 ve 11 inci maddelerinde, bu Kanunla yeni 
ve/veya yeniden kurulması veya mevcut teşkilat yapılarında değişiklik yapılması öngörülen kurum 
ve kuruluşlarla sınırlı olmak üzere aynı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde ve kadro 
ihdas ve iptalinde, 8 Haziran 1984 tarihli ve 233 sayılı kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 6, 7, 8, 9, 24, 25 ve 28 inci maddelerinde, 22 Ocak 1990 tarihli ve 
399 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 ve 9 uncu maddelerinde, 19 Temmuz 1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
1 inci maddesinin 4 numaralı fıkrası, 12 nci maddenin l/a bendi, 51 ve 52 nci maddeleri ile 119 un
cu maddesinin 13 numaralı bendinde, 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde, 

III - 13 Aralık 1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskcân Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, gerektiğinde yeni hükümlerin eklenmesi dahil 2, 
3 ,7 ,8 ,9 uncu maddeleriyle 19 Kasım 1986 tarihli ve 3322 sayılı Kanunla kaldırılan 10 uncu mad
de ve 11, 12, 13,15, 17,20,21,25,26,27,30 ve 32 nci maddelerinde, 24 Ocak 1989 tarihli ve 354 
sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 4, 
8, 9, 10, 11, İl/A, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 30 ve 39 uncu maddelerinde, 9 Ağustos 1991 ta
rihli ve 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 17, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35 ve 36 ncı maddelerinde, 13 Hazi
ran 1945 tarihli ve 4759 sayılı iller Bankası Kanununun 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 ve 22 nci 
maddeleri ile geçici 15 inci maddesinde, 11 Şubat 1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 4, 13, 15, 19, 29, 31, 32 ve 33 üncü mad
delerinde, 18 Aralık 1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Va
zifeleri Hakkında Kanunun gerektiğinde yeni hükümlerin eklenmesi dahil 2,6, 32,49, 51 ve 55 in
ci maddelerinde, 29 Mart 1984 tarihli ve 2992 sayılı adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunun 4, 8, 11, 13/A, 15, 17, 21, 26, 36, Ek 3 üncü maddeleri ile bu Kanuna ekli I sayılı 
Cetvelde, ayrıca bu Bakanlık bünyesinde yardımcı birim olarak Sağlık İşleri Dairesi ve Bilişim Da
iresi başkanlıkları ile tutuklu ve hükümlülerle tüm yargı mensuplarının sağlık hizmetlerinin yürü
tülmesi amacıyla yataklı ve yataksız tedavi kurumlarının kurulmasında, 31 Ekim 1985 tarihli ve 
3234 sayılı orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
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sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 1 inci maddesine, 18 Ağustos 1993 tarihli ve 
520 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 29 Mart 1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanunun 8, 9, 10, 13/A, 13/B maddeleri ile bu Kanuna ekli 1 sayılı cetvel ile 520 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 3 üncü madde ve 520 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 5 inci maddesinde 

C) 18 Ağustos 1993 tarihli ve 517 sayıhKanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 29 Ni
san 1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 1, 2, 5, 6, 9, 10 ve 16 ncı maddeleri ile bu 
Kanuna 517 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesiyle eklenen ek 1, ek 2 ve ek 3 
üncü maddeleri, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesiyle eklenen Ek 1, ek 2 ve ek 
3 üncü maddeleri, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinde; 

II. - 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları K anununun 4,44,59,60 ve 91 
inci maddeleri ile "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesi ve bu Kanuna ekli IV sayılı Makam 
Tazminatı Cetvelinde, 8 Haziran 1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ve 40 inci maddeleri ile ek 20 ve ek 70 inci maddelerinde, 10 Ekim 1984 tarihli ve 
3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanunun 20 nci maddesinde, 13 Aralık 1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5, 8, 9 ve 11 inci maddelerinde, bu Kanunla 
yeni ve/veya yeniden kurulması veya mevcut teşkilat yapılarında değişiklik yapılması öngörülen 
kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmak üzere aynı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde ve 
kadro ihdas ve iptalinde, 8 Haziran 1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin 6, 7, 8, 9, 24, 25 ve 28 inci maddelerinde, 22 Ocak 1990 ta
rihli ve 399 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin 4 ve 9 uncu maddelerinde, 19 Temmuz 1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun 1 inci maddesinin 4 numaralı fıkrası, 12 nci maddenin l/a bendi, 51 ve 52 nci madde
leri ile 119 uncu maddesinin 13 numaralı bendinde, 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanununun 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde, 

III. - 13 Aralık 1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, gerektiğinde yeni hükümlerin eklenmesi dahil, 
2, 3, 7, 8, 9 uncu maddeleriyle 19 Kasım 1986 tarihli ve 3322 sayılı Kanunla kaldırılan 10 uncu 
madde ve 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 30 ve 32 nci maddelerinde,24 Ocak 1989 tarihli 
ve 354 sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin 2, 4, 8, 9, 10, 11, 1 l/A, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 30 ve 39 uncu maddelerinde, 9 Ağustos 
1991 tarihli ve 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35 ve 36 ncı maddelerin
de ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde, 13 Haziran 1945 tarihli ve 4759 sa
yılı İller Bankası Kanununun 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 ve 22 nci maddeleri ile geçici 15 in
ci maddesinde, 11 Şubat 1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun 2, 4, 13, 15, 19, 29, 31, 32 ve 33 üncü maddelerinde, 18 Aralık 1953 
tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 
gerektiğinde yeni hükümlerin eklenmesi dahil 2, 6, 32, 49, 51 ve 55 inci maddelerinde, 29 Mart 
1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4, 8, 11, 
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menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 6, 8, 9, 24, 25, 30, 34, 36 ve 37 nci maddelerin
de, 21 Mayıs 1992 tarihli ve 3800 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun 2, 9, 10, 11 ve 25 inci maddelerinde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeniden kurulmasına, 
bunların kuruluş, görev ve yetkilerinin, teşkilat ve kadrolarının; organlarının kuruluş görev ve yet
kilerinin tespitine; Devlet Tiyatro, Opera ve Balesi stajyerleri, sahne uygulatıcıları (Uzman memur
lar), sanat uygulatıcıları (uygulatıcı uzman memurlar) ve sanatkâr memurları ile Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrasının teknik kuruluşuna dahil üyelerinin; ayrıca, bunlardan yönetici kadroya 
geçenlerin malî ve sosyal haklarının belirlenmesinde, Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edil
miş ve/veya tespit edilecek otoyolu ağı üzerinde otoyollarının ve bağlantılarının planlanması, 
finansmanı, yapımı, bakımı ve işletilmesi ile görevli kamu tüzelkişiliğine sahip, özel hukuk hüküm
lerine tabi, Türkiye Otoyolları Kurumunun kurulmasında, görev ve yetkileri ile personel rejiminin 
belirlenmesinde, Turizm sektörünün meslek kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin olarak; 
Türkiye Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Deniz Turizmi Birliği, Türkiye Rehberler Birliği 
ve Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliğinin kurulmasına, bunların görev ve yetkilerinin 
belirlenmesinde, organlarının oluşması, çalışma usul ve esasları ile denetim biçimlerinde, 

VI. - Uluslararası ticarî ilişkilerin çeşitlenmesi ve bu ilişkileri düzenleyen değişik nitelikli 
uluslararası anlaşmalara taraf olunması, dış ticaret hedeflerine ulaşmanın ekonomik açıdan büyük 
önem kazanması ekonomideki gelişmelere paralel olarak Devletçe oluşturulması gereken malî poli
tikaların uygulanma alanlarının genişlemesi, dış ticaret, ve malî politikalar konusunda alınacak 
kararların süratli uygulamaya konulması ve ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla; bazı hüküm
leri Anayasa Mahkemesince iptal edilen 508 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 16 
nisan 1986 tarihli ve 3274 sayılı Kanunla kurulan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
kaldırılarak; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulmasına ve bunların teşkilat, 
görev ve yetkilerinin 27 Eylül 1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde düzen
lenmesine, kaldırılan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ait kadro ve personelin, taşıt, menkul 
gayrimenkul araç, gereç, malzeme ve demirbaşların Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret 
Müsteşarlığı arasında dağıtım ve devir esaslarının belirlenmesinde, 

IV. - Ülkeye yönelik iç ve dış tehdidin değerlendirilmesi, bunlara karşı istihbaratın yön
lendirilmesi, tedbirler stratejisinin saptanması ve bu meyanda savunma, ekonomik, dışişleri ve isti
hbarat politikalarının bütünleştirilmesi, gelişmelerin takibi ile tedbirlerin uygulanması konusunda 
kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Kamu Güvenliği 
Müsteşarlığının kurulmasında, 20 Ağustos 1993 tarihli ve 502 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile kurulan ancak dayandığı 24 Haziran 1993 tarihli ve 3911 sayılı Yetki Kanununun iptal edilme
si sebebiyle, Anayasa Mahkemesince şekil yönünden iptal edilen însan Hakları Teşkilatının, insan 
haklarının korunması ve gelişmesini temin etmek, insan haklarının kurumsallaştırılması için 
gereken önerileri oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde insan hakları alanındaki gelişmeleri 
izlemek, kamuoyunu bilgilendirmek, insan hakları konusunda koordinasyonu sağlamak, insan hak
ları ihlallerini belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla kurulmasında, bunların kuru
luş, görev ve yetkilerinin 27 Eylül 1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 
düzenlenmesine, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı personelinin tabi olacağı personel rejimi ile özlük 
haklarının belirlenmesinde, 
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13/A, 15, 17, 21, 26, 36, Ek 3 üncü maddeleri ile bu Kanuna ekli I sayılı cetvelde, ayrıca bu Ba
kanlık bünyesinde yardımcı birim olarak Sağlık İşleri Dairesi ve BiliŞim Dairesi başkanlıkları ile 
tutuklu ve hükümlülerle tüm yargı mensuplarının sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yatak
lı ve yataksız tedavi kurumlarının kurulmasında, 31 Ekim 1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel 
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lü Hakkında Kanunun 6, 8,9, 24,25, 30, 34, 36 ve 37 nci maddelerinde, 21 Mayıs 1992 tarihli ve 
3800 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 9, 10,11 ve 25 inci 
maddelerinde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Senfoni Orkestralarının yeniden kurulmasına, 
bunların kuruluş, görev ve yetkilerinin, teşkilat ve kadrolarının; organlarının kuruluş görev ve yet
kilerinin tespitine; Devlet Tiyatro, Opera ve Balesi ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve 
Devlet Senfoni Orkestralarının stajyerleri, sahne uygulatıcıları (Uzman memurlar), sanat uygulatı
cıları (uygulatıcı uzman memurlar) ve sanatkâr memurları ile orkestraların teknik kuruluşuna dahil 
üyelerinin; ayrıca, bunlardan yönetici kadroya geçenlerin malî ve sosyal haklarının belirlenmesin
de, Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edilmiş ve/veya tespit edilecek otoyolu ağı üzerinde 
otoyollarının ve bağlantılarının planlanması, finansmanı, yapımı, bakımı ve işletilmesi ile görevli 
kamu tüzelkişiliğine sahip, özel hukuk hükümlerine tabi, Türkiye Otoyolları Kurumunun kurulma
sında, görev ve yetkileri ile personel rejiminin belirlenmesinde, Turizm sektörünün meslek kuru
luşlarının teşkilatlanmasına ilişkin olarak; Türkiye Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Deniz 
Turizmi Birliği, Türkiye Rehberler Birliği ve Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliğinin 
kurulmasına, bunların görev ve yetkilerinin belirlenmesinde, organlarının oluşması, çalışma usul 
ve esasları ile denetim biçimlerinde, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde illerini kapsayan Kapadok-
ya bölgesinin doğal, tarihî ve kültürel değerlerini kamu yaran gözeterek, korumak, mevcut tahriba
ta acil önlemler almak, yetki kargaşasını gidermek amacıyla Kapadokya Koruma ve Geliştirme 
Teşkilatının kurulmasına, kuruluş görev ve yetkilerinin belirlenmesine, 5 Ocak 1961 tarihli ve 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa gerektiğinde yeni hükümlerin eklenmesi bazı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması dahil, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 43, 46, 48, 52, 55, 71, 79, 81, 87, 14 Haziran 
1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun geçici 2 nci maddesinin yürürlükten kal
dırılarak 24, 36, 44 ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa gerektiğinde yeni hükümler 
eklenmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması dahil 2, 3,4,8,9, 10, 12,19, 22,23,27,31, 
32,42, 44 üncü maddelerinde; 

IV. - Uluslararası ticarî ilişkilerin çeşitlenmesi ve bu ilişkileri düzenleyen değişik nitelikli 
uluslararası anlaşmalara taraf olunması, dış ticaret hedeflerine ulaşmanın ekonomik açıdan büyük 
önem kazanması ekonomideki gelişmelere paralel olarak Devletçe oluşturulması gereken malî po
litikaların uygulanma alanlarının genişlemesi, dış ticaret ve malî politikalar konusunda alınacak ka
rarların süratli uygulamaya konulması ve ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla; bazı hükümle
ri Anayasa Mahkemesince iptal edilen 508 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 16 
Nisan 1986 tarihli ve 3274 sayılı Kanunla kurulan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kaldırıla
rak; Hazine Müsteşarlığrve Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulmasına ve bunların teşkilat, görev ve 
yetkilerinin 27 Eylül 1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde düzenlenmesine, 
kaldırılan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ait kadro ve personelin, taşıt, menkul, gayrimen
kul, araç, gereç, malzeme ve demirbaşların Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı arasın
da dağıtım ve devir esaslarının belirlenmesinde, 
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Bu maddede belirtilen kanun ya da kanun hükmünde kararnamelerde yapılacak değişiklikleri 
ve yeni düzenlemeleri kapsar. 

İlkeler 

MADDE 3. - Bakanlar Kurulu; bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen hususlardan; 

I ve IV numaralı bentlerde belirtilen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptal 
edilmeleri ile meydana gelen hukukî boşluğun, kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlal edici 
görülmesi sebebiyle Anayasa Mahkemesince verilen altı aylık sürenin sona ermesinden önce 
doldurulmasında; ayrıca II ve III numaralı bentlerde belirtilen kanun ya da kanun hükmünde karar
namelerde, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının gerektirdiği önlemlerin alınmasına, alt 
yapı tesislerinin süratle tamamlanmasına, kültürel kalkınmaya ve turizm gelirlerimizin 
artırılmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmasında ve V numaralı bendinde belirtilen Kamu 
Güvenliği Müsteşarlığının, ülkemizin halihazırda içinde bulunduğu ortamda geniş dış destekli iç 
tehdide yönelik mücadelede eksikliği hissedilen eylem birliğinin sağlanması amacıyla 
kurulmasında ve İnsan Hakları Teşkilatının, gerek uluslararası kuruluşlarca ve gerekse Türk 
toplumunca ülkemizin taraf olduğu insan hakları mevzuatındaki yükümlülüklerin yerine getirilme
si amacıyla kurulmasında, 

İvedilik ve zorunluluk bulunması sebebi ile bu hususların kanun hükmünde kararnamelerle 
düzenlenebilmesi için bu Kanunla verilen yetkiyi kullanırken, 

a) Kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik ve sosyal 
durumunu dikkate alarak memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli, dul ve yetimlerinin hak
larında hizmetin özelliği ve gereklerine uygun düzenlemeler yapmayı, 

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar eliyle genel idare esaslarına göre 
yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasını; bir hizmetin 
tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın önlenmesini, 

c) Teşkilatların, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak 
kaydıyla, hiyerarşik bağlılık ve unvan standardizasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmesini, zorun
lu olmadıkça yeni birim kurulmamasını, 

d) Teşkilatlanma sebebiyle ortaya çıkan kadro ihtiyacının mevcut kadrolarda değişiklik veya 
aktarma yapılmak suretiyle karşılanmasını, kadro ihdasında azamî tasarrufa riayet edilmesini, 
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V. - Ülkeye yönelik iç ve dış tehdidin değerlendirilmesi, bunlara karşı istihbaratın yönlendi
rilmesi, tedbirler stratejisinin saptanması ve bu meyanda savunma, ekonomi, dışişleri ve istihbarat 
politikalarının bütünleştirilmesi, gelişmelerin takibi ile tedbirlerin uygulanması konusunda kamu 
kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Kamu Güvenliği Müsteşarlı
ğının kurulmasında, 20 Ağustos 1993 tarihli ve 502 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuru
lan ancak dayandığı 24 Haziran 1993 tarihli ve 3911 sayılı Yetki Kanununun iptal edilmesi sebe
biyle, Anayasa Mahkemesince şekil yönünden iptal edilen İnsan Hakları Teşkilatının, insan hakla
rının korunmasını ve gelişmesini temin etmek, insan haklarının kurumsallaştırılması için gereken 
önerileri oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek, 
kamuoyunu bilgilendirmek, insan hakları konusunda koordinasyonu sağlamak, insan hakları ihlal
lerini belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla kurulmasında, bunların kuruluş, görev 
ve yetkilerinin 27 Eylül 1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde düzenlenmesi
ne, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı personelinin tabi olacağı personel rejimi ile özlük haklarının be
lirlenmesinde, 

Bu maddede belirtilen kanun ya da kanun hükmünde kararnamelerde yapılacak değişiklikleri 
ve yeni düzenlemeleri kapsar. 

İlkeler 
MADDE 3. - Bakanlar Kurulu; bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen hususlardan; 
I ve IV numaralı bentlerde belirtilen kanun veya kanun hükmünde kararnamelerin iptal edil

meleri ile meydana gelen hukukî L jşluğun, kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlal edici gö
rülmesi sebebiyle Anayasa Mahkemesince verilen altı aylık sürenin sona ermesinden önce doldu
rulmasında; ayrıca II ve III numaralı bentlerde belirtilen kanun ya da kanun hükmünde kararname
lerde, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının gerektirdiği önlemlerin alınmasına, altyapı te
sislerinin süratle tamamlanmasına, kültürel kalkınmaya ve turizm gelirlerimizin artırılmasına yöne
lik gerekli düzenlemelerin yapılmasında ve V numaralı bendinde belirtilen Kamu Güvenliği Müs
teşarlığının, ülkemizin halihazırda içinde bulunduğu ortamda geniş dış destekli iç tehdide yönelik 
mücadelede eksikliği hissedilen eylem birliğinin sağlanması amacıyla kurulmasında ve İnsan Hak
ları Teşkilatının, gerek uluslararası kuruluşlarca ve gerekse Türk toplumunca ülkemizin taraf oldu
ğu insan hakları mevzuatındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kurulmasında, 

İvedilik ve zorunluluk bulunması sebebi ile bu hususların kanun hükmünde kararnamelerle dü
zenlenebilmesi için bu Kanunla verilen yetkiyi kullanırken, 

a) Kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik ve sosyal 
durumunu dikkate alarak memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli, dul ve yetimlerinin hak
larında hizmetin özelliği ve gereklerine uygun düzenlemeler yapmayı, 

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar eliyle genel idare esaslarına göre yü
rütülmesi gereken kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasını; bir hizmetin tek 
kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın önlenmesini, 

c) Teşkilatların, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kay
dıyla, hiyerarşik bağlılık ve unvan standardizasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmesini, zorunlu 
olmadıkça yeni birim kurulmamasını, 

d) Teşkilatlanma sebebiyle ortaya çıkan kadro ihtiyacının mevcut kadrolarda değişiklik veya 
aktarma yapılmak suretiyle karşılanmasını, kadro ihdasında azamî tasarrufa riayet edilmesini, 
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e) Kaynakların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun ve rasyonel kullanılmasını ve ekonomik 

istikrarın sağlanmasını, 

göz önünde bulundurur. 

Süre ' 

MADDE 4. - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren 6 ay süre için geçerlidir. Bu süre içerisinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde 
kararname çıkartabilir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

. Prof Dr. T. Çilkr 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
M. Karayalçm 

, Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
/ . Tez 

Devlet Bakanı 
T Akyol 

Devlet Bakanı 
M Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Devlet Bakanı 

Ş. Erdem 
Millî Savunma Bakanı V. 

N. Ayaz 
Dışişleri Bakanı V. 
O. Kumbaractbaft 

Millî Eğitim Bakanı 
N, Ayaz 

Sağlık Bakanı 
M. K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
/ . Tez 

Kültür Bakanı 
D E Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 
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Devlet Bakanı 
M, Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş Erek 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

M Tekinel 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
M Mentege 

Maliye Bakanı 
•'/ Attila 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
O. Kumbaractbaft 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M, Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
V Atasoy 

Turizm Bakanı 
A. Autf 

Çevre Bakanı 
R. Akçah 
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e) Kaynakların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun ve rasyonel kullanılmasını ve ekonomik 
istikrarın sağlanmasını, 

göz önünde bulundurur. 
Süre 
MADDE 4. - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımı tarihinden itiba

ren 6 ay süre için geçerlidir. Bu süre içerisinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde ka
rarname çıkartabilir. 

Yürürlük 
MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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