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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

III.-YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. - Rize Milletvekili Mustafa Parlak'ın, çiftçilerimizin içinde bulunduk
ları sıkıntılara ve çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması 
ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı 

2. - Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, doğu sınır kapılarımızın durumu 
ve sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Algan Haca-
loğlu'nun cevabı 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, köy ve mahalle 
muhtarlarının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve İçişleri Bakanı Na-
hit Menteşe'nin cevabı -

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Romanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dö

nüşüne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1900) 
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2. - İsviçre'ye gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'a, dönü

şüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1896) 375 

3. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal 
İnönü'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çe-
tin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 375 
(3/1894) 

4. - Bulgaristan ve Romanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnö
nü'ye, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1895) 075 

5. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Cumhurbaşkanı Süley
man Demirel'e, dönüşüne kadar TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâ
let edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1897) 375 

6. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Hikmet Çetin ?e, dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakam Ziya Halis'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş- _ 
kanlığı tezkeresi (3/1898) 

7.-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakam Abdul- / 
baki Ataç'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1899) 376 

8. - Bulgaristan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 'e, dönü
şüne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1901) 3 7 6 

9. - Türkiye Büyük Millet Meclisinden iki bayan parlamenterin Pakistan 
Meclis Başkanının davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1902) 376 

V . - ÖNERİLER 377 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 377 
"1. — Gündemdeki sıralama ile görüşülecek konuların yeniden düzenlenme

sine ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 377378 
B) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ m 

1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ve 
görüşülecek konulara ilişkin DYP, ANAP ve CHP gruplarının müşterek önerisi 

2. - Genel Kurulun çalışma saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden ya
pılmasına ve görüşülecek konulara ilişkin DYP Grubu önerisi 

VI.-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 388:392 
GELEN DİĞER İŞLER 392 

1. - Bütçe Kânununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ^ 9 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 

2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 392 

378:388 
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3. - insan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) 

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

5. - 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) 

6. - 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) 

7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Knun Tasarı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 393 

8. - 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 ye Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 393 

9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. 
Sayısı: 691) 

10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1142) (S. Sayısı: 699) 

11.-- Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletveki
li Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 

12. - 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı: 861 ve 861'e 1 inci Ek) 

13. - Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 
Arkadaşının 6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman 
Kanunu ile Türk Ceza Kanununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonlan raporları (1/775, 2/1147, 2/1.155, 2/1156) (S. Sa
yısı: 806) 393:425 
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14. - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 

15. - 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) 

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

17. -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, imar, 
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116): 

18. - Ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı 'i 180) 

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

20. - 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, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 

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

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

23. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 
395) 

24. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 

v Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 
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25. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 

Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde 
Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakardan 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 Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 4 2 8 

26. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun- 4 2 Ö 
ma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) 

27. - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ye Plan ve Bütçe komisyonları ra- 429 
pörlan (1/616) (S. Sayısı: 606) 

28. - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/608) (S. Sayısı: 609) 429 

29. - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı 
1 Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/579) (S. Sayısı: 624) 

30. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 429 
206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporlan (1/336) (S. Sayısı: 690) 

31. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İd-
dialannın Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikle
ri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddi
asıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye 
ve GümrükEski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Dev
let Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklannda, Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sayısı: 779) 

32. -Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraç
lar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan 
Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili 
Adnan Ekmen, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şe
ner ve 126 Arkadaşının; Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Mil
letvekili Faruk Saydam'ın; Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arka
daşının, Bankalardan Dövize Endeksli Konut Kredisi Alan Kişilerin Ödeme
lerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı: 866) 430 

429 

429 
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33. - Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Ol
tan Sungurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletve
kili Nevzat Ercan ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 
2/1302, 2/1335) (S. Sayısı: 867) 

34. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 11 Arkadaşının, 24.2.1968 Ta
rih ve 1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Terti
binden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril-
mesi ve 1 Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/648) (S. Sa
yısı: 839) 4 3 0 

35. - Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/585) (S. Sayısı: 665) 431:433 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 433 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 433 

1.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Çorum-Bayat-Çay Köyü
nün telefon ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şev
ki Erek'in yazılı cevabı (7/6448) 433:434 

2. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Kızılhan Kö
yünün telefon santrali ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki 
Erek'in yazılı cevabı (7/6457) 434:435 

3. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Delialiuşağı 
Köyünün telefon şebekesi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şev
ki Erek'in yazılı cevabı (7/6458) 

4. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de Posta İşletmesi 
ve Telekomünikasyon Bölge Müdürlüğünün kurulup kurulmayacağına ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6568) 

5.-Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu Beyhan karayoluna iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6646) 437:438 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, havaalanlarındaki VİP geçişleri
ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6679) 4 3 8 

7.-Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Kadınhanı yoluna iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6697) 439 

8. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, GAP'a ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı (7/6715) 439:443 

9. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın arıtma tesislerine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/6733) 443-445 

10. -Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Karakaya Barajına karışan kana
lizasyonun arıtılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve îskân Bakanı Erman Şa
hin'in yazılı cevabı (7/6758) 445:446 

435 

435:437 
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• 1 1 . - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Karakaya Barajının kirletildiği id
diasına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/6759) 

12. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın Bosna-Hcrsek'te çocukların 
mayın tarlalarında yem olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı (7/6801) 

13. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, İstanbul Olimpiyat Oyunla
rı Hazırlık Komitesince yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şük
rü Erdem'in yazılı cevabı (7/6802) 

14. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilere gübre bedelleri üzerin
den yapılacak iadeye ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişİeri Bakanı Refaiddin Şa-
hin'in yazılı cevabı (7/6823) 

15. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çatalzeytin Sahil Tahki
matı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6827) . 

16. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmaris Sahil Tahkima
tı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6828) 

17. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Parmak İskelesi iha
lesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6829) 

18. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara İlçesi Saraylar. 
Beldesi ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ce
vabı (7/6830) 

19. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Haydarpaşa Limanı Vinç 
Kirişi ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ceva
bı (7/6831) 

20. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Avşaadası Türkeli Köyü 
Feri İskelesi ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazı
lı cevabı (7/6832) 

21. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, basında yer alan "Do
nanmada Skandal" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Meh
met Gölhan'ııı yazılı cevabı (7/6844) 

22. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İnebolu Özlüce Balıkçı 
Barınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ce
vabı (7/6846) 

23. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ezine Yeniköy Balıkçı Ba
rınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ceva
bı (7/6847) 

24. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kaş Yat Limanı ihalesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6848) 

25. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çeşme Balıkçı Barınağının 
Yat Limanına dönüştürülmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki 
Erek'in yazılı cevabı (7/6849) 
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26. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alanya Yat Limanı ihale
sine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'iri yazılı cevabı (7/6850) 470:471 

27. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Dalyanköy Yat Yanaşma 
Yeri ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ceva- A „ 0 Arj^ 
bı(7/6851) 4/Z:4/J 

28: - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bozkurt İlişi Yakaören Ba
lıkçı Barınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in ya
zılı cevabı (7/6867) 

29. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yassıada Vapur İskelesi 
ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6868) 

30. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Beymelek Lagün Balıkçı 
Barınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ce
vabı (7/6869) 

31. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara Ereğlisi Balıkçı 
Barınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ce
vabı (7/6870) 

32. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Of Eskipazar Sahil Tahki
matı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6871) 

33. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Araştırma Merkezi ihale
sine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6872) 481:482 

34. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çanakkale Limanı ihalesi
ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6883) 482:484 

35.!- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mürefte Balıkçı Barınağı 
ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6848) 484:485 

36. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Cide llyasbey Balıkçı Ba
rınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ceva
bı (7/6885) 

ı 
37. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İnebolu Gemiciler Evren-

ye Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki 
Erek'in yazılı cevabı (7/6886) 

38. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli Yat Limanı ihalesi
ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6887) 488:490 

39. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ayvacık Gülpınar Balıkçı 
Barınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ce
vabı (7/6888) 4 9 0 : 4 9 1 

40. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Samsun Dereköy Balıkçı 
Barınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ce
vabı (7/6903) 491:493 

485:487 

487:488 
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41. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Karasu Balıkçı Barınağı 

ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6904) 

42. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Hisarönü Balıkçı Barına
ğı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6905) 4 9 5 : 4 9 6 

43. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Araklı Sahil Tahkimatı 
ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6906) 4 9 6 : 4 97 

44. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Fındıklı Yeniköy Balıkçı 
Barınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ce
vabı (7/6907) 498:499 

45. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Hatay-Dörtyol Balıkçı Ba-
nnağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ceva
bı (7/6908) 490:501 

46. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Samsun-Terme Yalı Ma
hallesi Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki 
Erek'in yazılı cevabı (7/6919) 501:502 

47. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Yoroz Balıkçı Barınağı 
ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6920) 502:504 

48. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Ayvalık Vapur İskelesi 
ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6921) 504:505 

49. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Akçakoca Balıkçı Barına
ğı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6922) 505:507 

50. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Sinop Helaldi Balıkçı Ba-
rınağr ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ceva-
bı(7/6923) 5 0 7 : 5 0 8 

51. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Sinop Türkeli Balıkçı Ba
rınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ceva-
bı (7/6924) 5 0 9 ; 5 1 0 

52. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Tatvan-Sahil Tahkimatı 
ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 

<7/6976> . 510:512 
53. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Tirebolu Balıkçı Barınağı 

ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6977) ., • 512:513 

54. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Barbaros Balıkçı Barınağı 
ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6978) < . . 513:515 
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55. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Alanya Balıkçı Barınağı 

ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6979). 515:516 

56. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Sürmene Yeniay Balıkçı 
Barınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ce 
vabı (7/6980) 517;518 

57. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Kumburgaz Yat Limanı 
ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6981) 518:520 

58. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Erdek Feribot İskelesi iha
lesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6982) 520:521 

59. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Samsun Balıkçı Barınağı 
ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6983) 521:523 

60. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Of Balıkçı Barınağı ihale
sine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6984) 523:524 

61. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Bodrum Yat Limanı ikmal 
inşaatı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ce
vabı (7/6985) 

62. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Arhavi Balıkçı Barınağı 
ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6986) 

63. — İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Abana Balıkçı Barınağı 
ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6987) 

64. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Manavgat İrmakağzı Ya
naşma Yeri ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazı
lı cevabı (7/6988) | 529:531 

65. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Bayramdere Köyü Balık
çı Barınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı 
cevabı (7/6989) 531:533 

- 66. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Lapseki Balıkçı Barınağı 
ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 

( 7 / 6 9 9 ° ) , . , : . - . 533:534 
67. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Kurşunlu Köyü Balıkçı 

Barınağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı ce
vabı (7/6991) 534:536 

68. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, İnebolu Limanı ihalesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6992) 536:537 

69. - İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, Sinop Vapur İskelesi iha
lesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6993) 537:539 

524:526 

526:528 

528:529 
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70. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mersin Yat Limanı ihale
sine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6994) 

71. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Surhaniye Yat Limanı iha
lesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6996) 

72. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hopa Limanı Onarımı iha
lesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6997) 

73. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gökçeada Kuzu Limanı 
ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/6998) 

— — © — ; — - , 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.30'da açılarak dört oturum yaptı. 
Yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'na, dönüşüne kadar, Adalet Ba

kanı Mehmet Moğul tay'm, 

Rusya Federasyonuna gidecek olan Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'na, dönüşüne kadar, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya,Halis'in, 

Finlandiya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Aysel Baykal'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Al-
gan Hacaloğlu'nun, , 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, Ankara Mil
letvekili İbrahim Tez'in, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önerisi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
,Açık bulunan Ve CHP Grubuna düşen Anayasa Komisyonu üyeliğine, Grubunca aday gösteri

len Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal seçildi. 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü Coşkun Kırca, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, ko

nuşmasında, şahsına sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. . 
Gündemin "Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 240 

inci sırasındaki 806 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 31 inci sırasına alınmasına, 

Genel Kurulun 30.6.1995 Cuma ve 1.7.1995 Cumartesi günlerinde toplantı yapmamasına, 
İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
Gündemin "Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci ek, , • ' _ • • ' - .. y 
2 nci sırasında bulunan 111, 
3 üncü sırasında bulunan 112, 
4 üncü sırasında bulunan 116, 
5 inci sırasında bulunan 180, , 
6 ricı sırasında bulunan 193, 
7 nçi sırasında bulunan 322, 
8 inci sırasında bulunan 337, 
9 uncu sırasında bulunan 394, 
10 uncu sırasında bulunan 395, 
11 inci sırasında bulunan 404, 
12 nci sırasında bulunan 373, 
13 üncü sırasında bulunan 554, 
14 üncü sırasında bulunan 606, 
15 inci sırasında bulunan 609, 
16 nci sırasında bulunan 624, 
17 nci sırasında bulunan 691, 
18 inci sırasında bulunan 690, 
19 uncu sırasında bulunan 779, 
20 nci sırasında bulunan 71, 
21 inci sırasında bulunan 82, 
23 üncü sırasmda bulunan 134, . 
24 üncü sırasında bulunan 283, 
25 inci sırasında bulunan 391, 
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26 ncı sırasında bulunan 66, 
27 nci sırasında bulunan 201, 
28 inci sırasında bulunan 699, 
29 uncu sırasında bulunan 798, 
Sıra Sayılı kanun tasarı ve teklifleri ile soruşturma komisyonları raporlarının görüşmeleri, il

gili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

30 uncu sırasında bulunan 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın Başlangıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/1007, 
2/1110,2/1312) (S. Sayısı: 861) görüşmelerine devam edilerek, 

Yapılan gizli oylamalardan sonra, 
, 18 inci maddenin kabul edildiği, 

Komisyonca, önergelerle birlikte geri çekilip, yeniden düzenlenen 17 nci maddesiyle, 19, 20, 
21 ve 23 üncü maddelerinin, Anayasada öngörülen yeterli sayıda kabul oyu alamadığı, 

22 nci madde müzakeresinin, teklifin ikinci tur görüşmelerinde ve oylamasının da işaret oyuy
la yapılmasına ilişkin Komisyon isteminin, yapılan usul görüşmelerinden sonra, kabul edildiği, 

Teklifin birinci tur görüşmelerinin tamamlandığı ve ikinci tur görüşmelerine en az 48 saat geç
tikten sonra başlanabileceği, 

Açıklandı. 
Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın

da Kanun Tasansının (1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı: 806) maddelerine geçilmesi ka
bul edildi. 1 inci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

4Temmuz 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşime 23.5l'de son verildi. 

Mustafa Kalemli 
'. Başkanvekili 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 

Abbas İnceayan İlhan Kaya 
Bolu İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

— ; „ @ _ 
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II.-GELEN KÂĞITLAR 

3.7.1995 PAZARTESİ 
Kanun Hükmünde Kararnameler 

1. -Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (1/885) (Tarım,. Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 28.6.1995) 

2. - Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
(1/886) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 28.6.1995) 

Rapor 

" 1. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, 9.6.1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye Me
murları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Gaziantep Millete 
vekili Abdülkadir Ateş'in 9.6.1930 Tarih ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci 
Maddesi (C) Bendinin İlk Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1383,2/1436) (S. Sayısı: 869) (Dağıtma 
tarihi: 3.7.1995) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, SSK Etlik Doğumevi Hastanesi Başhekimi 

hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1659) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.1995) 

2. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, SSK Etlik Doğumevi Hastanesi Başhekimi 
hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1660) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 30.6.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Rekabet Kurulunun oluşturulmasının nedenine 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7085 ) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.1995) 

2. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Rekabet Kurulunun oluşturulmasının nedenine 
ilişkin Sanayi, ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7086 )(Başkanlığa geliş tarihi : 
29.6.1995) 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O.'nde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldı
ğı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7087 )(Başkanlığa ge
liş tarihi: 29.6.1995) ' 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7088 )(Başkanlığa geliş tari
hi : 30.6.1995) 

5. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İGSAŞ'a ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/7089 )(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.1995) 

6. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Gümrük Birliği konusunda basma verilen ilanlara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7090 )(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.1995) 

7. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sıvas,Koyulhisar-Orta Köyü Kurşunlu Maden İşlet
mesinin atıklarına ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/7091 )(Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.1995) 
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8. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sıvas-Koyulhisar-Sugözü Köyünün köprü ihtiyacı

na ilişkili Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7092 )(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.1995) 
9. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüketim koopera

tifi ve kantinlere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7093 )(Başkanlığa geliş tarihi: 
30.6.1995) 

10. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın işçilerin sendikal haklarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7094 )(Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.1995) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

——_—-©<-———-— 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 133 üncü Birleşimini açıyorum. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarım yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, çalışmalara başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz istekleri vardır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Rize Milletvekili Mustafa Parlak'in, çiftçilerimizin içinde bulundukları sıkıntılara ve çay 

üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı 
BAŞKAN - İlk gündemdışı sözü, çiftçilerin ve çay üreticilerinin sorunlarıyla ilgili olarak, Ri

ze Milletvekili Sayın Mustafa Parlak'a veriyorum. 
Sayın Parlak, buyurun; süreniz 5 dakika. 
MUSTAFA PARLAK (Rize) - Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çiftçilerimizin içerisinde bulunduğu sıkıntıları ve çay 

Üreticilerinin sorunlarını dile getirmek üzere söz aldım; sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Parlamentonun anayasa değişiklikleriyle oyalandığı bugünlerde, Hükümet ise, kendi sorunla
rıyla uğraşmaktan, birbiri ardına çıkan veya çıkarılan Hükümet krizlerini çözmek için çalışmaktan, 
toplumun hiçbir kesiminin, Özellikle daha korunmasız ve organize olmamış olan çiftçilerimizin sı
kıntılarıyla uğraşmaya, maalesef, zaman ayıramamaktadır. 

Bugün, tanm, dünyada daha çok koruma altına alınırken, ülkemizde ise kendi haline terk edil
miş, kaderiyle başbaşa bırakılmış; neticede, Türk çiftçisi perişan edilmiştir. Hükümetin tarıma olan 
ilgisizliğinin ve çiftçinin feryadına olan duyarsızlığının neticesi, sadece çiftçimizin perişanlığından 
ibaret değildir; tanm ürünlerimizin gereği gibi değerlendirilmemesi, bunların, bir yandan tüketici
mize daha pahalı ulaşmasına neden olurken; bir yandan da ülkemiz gıda sıkıntısı içerisine sürük
lenmekte, birçok üründe ithal zorunluluğu hâsıl olmaktadır. • 

Geçenlerde, domates üreticilerimizin yollara düştüğünü, domateslerine 500 liraya bile alıcı bu
lamadıklarını, yollara döktüklerini ve devletten yardım isteyen feryatiannı, eminim, hepiniz duy
muşsunuzdur; ama, ne yazık ki, bu feryadı, sadece Hükümet duymamıştır. Eğer, Hükümet, bu fer
yada kulak verseydi ye çiftçilerimizin ürettiği domatesi, tüketim merkezlerine, Ankara'ya, istan
bul'a nakledecek kadar, sadece navlun desteği vermiş olsaydı, hem çiftçilerimizin yüzünü güldür
müş olacaktı hem de büyük kentlerdeki tüketicilere ucuz fiyata domates sağlamış olacaktı. Böyle
ce; belki, bir türlü belini kıramadıkları enflasyonu da, bu sayede birkaç puan düşürürlerdi. Ayrıca, 
ihracatçıya gerekli destek verilmiş olsaydı, üreticilerimizin sıkıntılarının birkısmı çözümlenmiş 
olacaktı. . 
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Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, bu yıl, hububat fiyatları çok geç açıklanmıştır. 

Ürününü elden çıkarmak zorunda olan çiftçilerimiz güç durumda kalmışlar, mağdur olmuşlardır. 
Hububattaki trajedi, sadece fiyatların geç açıklanmasından ibaret değildir; fiyat açıklandıktan son
ra, günler, haftalar geçtiği halde, fiyatla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıkarılamamıştır. Bu yüzden, 
Toprak Mahsulleri Ofisi alım yapamamış, piyasada açıklanan fiyat ve borsa fiyatı olmak üzere, çift 
fiyat teşekkül etmiştir. Şimdi, bu durumda, Hükümetin, hububat fiyatlarını yeniden gözden geçirip, 
oluşan piyasa şartlarına göre yeniden fiyat belirlemesi zarureti vardır. 

Bakınız, Toprak Mahsulleri Ofisi, satmış olduğu, ama, halen depolarında bulunan ve teslima
tını yapmamış olduğu buğdayı, sattığı fiyatın daha fazlasını ödeyerek -üstelik, kendi depolarına, de
po kirası da ödeyerek-geri alacaktır. 

Yine, bu yıl, Türkiye, şeker ithalatı mecburiyetinde kalacaktır. Daha şimdiden, ülkemizin ba
zı yerlerinde, şeker, karaborsa satılmaya başlanmıştır. Bunun sebebi, uygulanmakta olan hatalı pan
car politikasıdır. Hükümet, eğer, şeker ithali için yurtdışına ödeyeceği dövizin yarısını kendi çift
çisinden esirgemeseydi, ülkemizin şeker sıkıntısı olmayacağı gibi, şeker ihraç eden ülke durumu
na da gelebilecekti. • 

Değerli milletvekilleri, çayda ise, bu yıl yaşanan, kelimenin tam anlamıyla, ayrı bir rezalettir. 
Bu yıl, yaş çaya yüzde 100 zam verilmiştir. Sanki, Hükümetin bir lütfuymuş ve çok yüksek bir zam 
verilmiş gibi, üreticinin burnundan getirilmeye çalışılmaktadır. 

Üreticinin satmış olduğu çaydan, kalite firesi adı altında, kiminden yüzde 5, kiminden yüzde 
10, kiminden yüzde 20 oranında kesinti yapılmaktadır. Üreticinin çayı, kurum tarafından alınmak
ta, işlenmekte, satılmakta; ama, bedeli üreticiye ödenmemektedir. Bir nevi, üreticinin çayı kurum 
tarafından gaspedilmektedir. Bu uygulamanın hiçbir hukukî dayanağı yoktur, tamamen kanunsuz
dur; aynı zamanda, çok adaletsiz bir uygulamadır; kimi fabrikada uygulanmakta, kiminde uygulan
mamakta; aynı fabrikanın bazı alım yerlerinde uygulanmakta, bazılarında ise uygulanmamaktadır. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Hükümet gibi... 
MUSTAFA PARLAK (Devamla)-Hükümet gibi. 
AHMET KABİL (Rize) - Bakan gibi... 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) - Bu uygulamalarda, kural değil, keyfiyet hâkimdir. Bu uy

gulama, kaliteli çay almak amacına da hiç hizmet etmemekte; bilakis, kalitesiz çay satmayı teşvik 
eden bir sistem halinde işletilmektedir. Çünkü, üreticinin topladığı çay, iyi de olsa, kötü de olsa, bir 
miktar kesinti yapılarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Parlak, lütfen toparlar mısınız efendim... 

• MUSTAFA PARLAK (Devamla) - Eksperler, herkesten aynı oranda kesinti yapmaktadırlar. 
Bu uygulama, daha değişik bir boyut almadan, derhal durdurulmalıdır; çünkü, bu uygulama tama
men kanunsuzdur. Siz, eğer "bizim yaptığımız doğrudur, aldığımız kararı değiştirmeyiz" ısrarı ve 
inadıyla yanlışa devam ederseniz, biliniz ki, bunun peşini bırakmayız ve sorumluları hakkında her 
türlü yasal zorlamaya başvuracağımızı buradan ifade etmek istiyorum. 

Çay üreticisine reva görülen işkence, sadece bundan ibaret de değildir. Eskiden "kontenjan" 
adı altında sürdürülen sınırlı alım uygulaması kaldırılmış, yerine "program" diye bir uygulama ge
tirilmiştir. Şimdi, yine kontenjan vardır; ama, eskisinden farklı. Herkese eşit olarak uygulanan kon
tenjan, şimdi, keyfî hale getirilmiş; kimine gereğinden az, kimine gereğinden çok uygulanmak su
retiyle bir başka haksızlık ortamı yaratılmıştır. Şimdi de, her bölgeye, dekar başına farklı farklı 
kontenjan tanınmaktadır. Yani, deniliyor ki "siz bu tarladan azamî 300, bu tarladan da azamî 350 
kilogram çay satabilirsiniz." 
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Değerli arkadaşlarım, bu tedbirin, ne işin tabiatına uygunluğu ne de tekniğine uygunluğu var

dır; üreticiye işkenceden başka hiçbir şey değildir; yani; kurum, bu sene, çay almamak için, akla 
gelmedik her türlü tedbire başvurmaktadır. Hükümet, bu gibi tedbirleri uygulamaya koymadan ön
ce, sadece kendi bürokratlarına değil, sadece kendi siyasî kademelerine değil, bizim de bilgimize 
başvurma zahmetine katlansaydı eğer, bundan, eminim ki, kendisi kazançlı çıkacaktı; bizi dinledik
leri takdirde, yanıltılmış olduklarını anlayacaklardı. 

Yaş çay ürün bedellerinin -gecikmeli olsa da- ödenmeye başlanmış olmasını memnuniyetle 
karşılıyoruz; ama, bugün aldığımız bir bilgiye göre, Sayın Bakan, bölgede, yaş çay fiyatlarının ila
nı esnasında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)1 

BAŞKAN - Sayın Parlak, konuşma sürenizi çok aştınız; lütfen; son cümlenizi söyler misiniz... 

MUSTAFA PARLAK (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum Sayın Başkan. 
...birinci sürgün 12 000 lira, ikinci sürgün 12 500 lira olarak fiyat ilan etmişlerdi; ama, bugün, 

bölgede duyuluyor ki -Genel Müdürün açıklamasına göre- Sayın Bakan, orada yanlış beyanda bu
lunmuş; ikinci sürgün 12 250 lira olarak ilan ediliyor; yani, çay fiyatında, ilaaedilen fiyattan indU 
rim yapılmak suretiyle, bugün, fiyat deklare ediliyor... 

Lütfen, bunun da, üreticinin mağduriyetine meydan verilmeden düzeltilmesini diliyorum. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Genel Müdür yanlış rakam söylemiştir. . 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) - Gerekli önlemlerin alınması dileğiyle sözlerime son veri

yor; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
DEVLET BAKANI NAFİZ^KURT (Samsun) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz mi cevap vereceksiniz; yoksa, Sayın Şahin mi cevap verecek?. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, çay konusunda ben cevap ve

receğim; diğer konularda Sayın Şahin cevap verecekler. 
BAŞKAN - Efendim, konumuz, zaten, çiftçiler ve çay fiyatlarıydı; yani, sadece bir bakana söz' 

vereceğim. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Efendim, şeker de var, çay da var... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Sayın Başkan, hububat da var... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Hedefimiz çay... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kurt. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Rize 

Milletvekilimiz Sayın Mustafa Parlak, gündemdışı konuşmasında, üç bakana ait mevzuu ortaya ge
tirdi; hububat, şeker, çay... 

Benim konum çay; çay hakkında biraz bilgi vereceğim; huzurlarınızı onun için işgal etmiş bu
lunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yirmi gün önce, çay hakkında değerli bir milletvekili arkadaşımızın yapmış olduğu gündem
dışı konuşmasına cevap verirken de, ben, bu hususların hepsiyle ilgili olarak Yüce Meclise bilgi arz 
etmiş idim; fakat, herhalde, değerli milletvekili arkadaşım tekrarında fayda gördü; ben de, kısa da 
olsa, bu hususta Yüce Meclisi aydınlatacağım. 

1995 yaş çay alımında, 160 milyon kilo birinci sürgün çay aldık. Bunun 2 500 tonu kalitesiz 
çaydır; yani, bu, yüzde 1,5 nispetindedir ve yüzde 15 de tolerans tanıyarak aldık. Birinci sürgün çay 
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15 gün önce bitti, bunun fiyatı da 12 000 liradır. İkinci sürgün çay alımlarına başlamış bulunuyo
ruz. Birinci sürgünün ödemişine de geçen hafta cuma günü başladık; günde 40-50 milyar ödemek 
şartıyla çiftçimize, yaş çay üreticimize bu paraları ödüyoruz. 

Biz, piyasa zamanında, basında ve televizyonda yaş çay için 12 000,12 250 ve 12 500 lira fi
yat ilan ettik. 

AHMET KABİL (Rize ) - 12 500 lira... Televizyonda ilan ettiniz... 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Sayın milletvekili arkadaşım, bir dakika sab
redin; ben size söyleyeceğim. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim, müdahale etmeyin; rica ediyorum Sayın Kabil... 

AHMET KABİL (Rize) - Hayır efendim, yanlış ifade ediyor. 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Bu zamana kadarki alımlarda, birinci sürgün, 
ikinci sürgün, üçüncü sürgün arasındaki farkı sizler de biliyorsunuz; Sayın Parlak da -Çay-Kur'da 
çalıştığı için- bunları bilir. Şayet, biz bunu 12 500 lira olarak ilan etmişsek, çay üreticimize helal 
olsun, onu da öderiz biz, merak etmeyin; helal olsun, onu da öderiz. 

AHMET KABİL (Rize) - Alkışlıyoruz 12 500 lirayı... 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) -Ama, her zaman dedim ki, bu çay ile tütünü 
politikanın dışında bırakalım; seçmene selamı bırakalım. Bakın, çayın ne durumda olduğunu siz
lerle yapmış olduğum toplantıda anlattık, bunları söyledik. 

AHMET KABİL (Rize)-Açıkladığınız fiyatı verin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Bugün çayı 800-900 milyon kilo üzerinden, 

devam ettirirsek Rize de batar, Artvin de batar, Trabzon da batar. Biz bunu kısıtladık. Budamada 
muvaffak olduk. Bu sene budamayla ilgili parayı, Ziraat Bankası, ödemeye başladı; budamada 770 
milyar lira para ödeyeceğiz. 2 milyar liralık da birinci sürgünü aldık, parasını ödemeye başladık. 
Özel sektör hariç, 400 milyon kilo çay almayı hedefledik. Bırakın budamaya devam edelim, iyi ka
liteli çaya para vermeye devam edelim, Rize de kurtulsun. Yoksa, batırmaya mı uğraşıyorsunuz Ri
ze'yi! 

AHMET KABİL (Rize) - Hayır, siz batırmaya uğraşıyorsunuz. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Eğer, bu ürünleri alıp da paralarını ödeye-

mezsek, Rize batar. Bunun hesabını veremezsiniz. 
• v 

AHMET KABİL (Rize) - İlan ettiğiniz parayı verin. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Geçmiş devirlerde bunun hesabını veremedi

niz. Özel sektörü kurdunuz, paraları hatırdınız. 
AHMET KABİL (Rize) - Özel teşebbüsü siz hatırdınız. , 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Yahu, memleketi siz hatırdınız. 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Üreticinin,.o zamanki parayla hâlâ 280 mil

yar lira alacağı var. Bunları siz de biliyorsunuz; ama, kürsüye geliyorsunuz "çay üreticisine, seç
mene selam" deyip geçiyorsunuz. Rize biliyor... 

AHMET KABİL (Rize) - Siz kime selam veriyorsunuz? 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Hiçbir Rizeliden, hiçbir Artvinliden, hiçbir 

Hopalıdan, hiçbir Trabzonludan, çay fiyatları hakkında bana şikâyet gelmedi. (DYP sıralarından al
kışlar) 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Budamadan... 

DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Budamadan da gelmedi, ödemeden de gel
medi. Sen, İstanbul Kartal'da yaşıyorsun, Rize'yi neredeni gördün ki, nereden bilesin... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Daha dün yuhalandınız, daha dün... 
DEVLET BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Sana da cevap veririz. 
Onun için, çok muhterem arkadaşlarım, hiç merak etmeyin; üretici memnun, tarım ürünlerin

den her kesim memnun. Her kesim memnun, hiç merak etmeyin. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Memnun değil... 
AHMET KABİL (Rize) - 12 500 lira mı Sayın Bakan? 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
2. - Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, doğu sınır kapılarımızın durumu ve sorunlarına ilişkin 

gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun cevabı 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Kars Milletvekili Sayın Mehmet Alp'a verilmiştir. 

Sayın Alp, doğu sınır kapılarımızın durumu ve sorunlarıyla ilgili gündemdışı söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Alp. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
MEHMET ALP (Kars) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kafkasya'ya açılmış ve açılacak 

doğu sınır kapılarımızın ne durumda olduğu konusunda Yüce Meclise bilgi sunup, bölge milletve
kili olarak, görüşlerimi takdirlerinize arz etmek istiyorum. 

Artvin, Ardahan, Kars ve İğdır İllerimizin sınır teşkil ettiği Türkiye'nin doğudaki komşuları, 
Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Nahcivan Özerk Bölgesidir; yani, Türkiye'nin Kafkasya 
ufku, coğrafî olarak burasıdır. Doğu Karadenizin iki önemli limanından birisi Trabzon, diğeri ise 
Batum'dur. Gürcistan'ın batı kesimindeki Ahiska, Ahılkelek, Mamauli, Golmisi gibi kentlerde, 
önemli oranda Türkçe konuşulmaktadır. Ermenistan'ın Gümrü ve Erivan kentlerinde de Türkçe bi
len çoktur. Azerbaycan'ın Nahcivan Özerk Bölgesinde ise tamamen Türkçe konuşulmaktadır. 

Bugün, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ve önemli bir kenti olan Batum'da, Ermenistan'ın baş
kenti Erivan'da, çarşıda pazarda satılan malların çoğu, Türkiye'de üretilen mallardır. Nahcivan 
Özerk Bölgesi ise, ihtiyacını, tamamen ülkemizden karşılamaktadır. 

Şimdi, bu saydığım dört ilimizden; yani, Türkiye'den Kafkasya'ya ve oradan giderek Orta As
ya'ya bağlantıyı sağlayacak olan sınır kapılarımızın durumu nedir, ona bir bakalım; kuzeyden gü
neye doğru sayarak gidiyorum: 

Sarp kapısı, Hopa'ya 25 kilometre, Batum'a 17 kilometre mesafede, altı yıl önce açılmış ve yo
ğun bir trafiğe sahiptir; ancak, altyapısı yetersiz ve bakım isteyen bir kapımızdır. 

Daha güneyde bulunan, Ardahan İlimizin Posof İlçesini, Gürcistan'ın Ahiska kentine bağlayan 
Türkgözü sınır kapımızın altyapı ve kapı tesislerinin yapımına bu yıl başlandı ve bir ay kadar bir 
süre içerisinde tamamlanacaktır; tamamlandığında ise, bu kapı açılmış olacaktır. Türkgözü sınır ka
pımız, her iki tarafın da büyük bir istekle açılmasını istediği bir kapıdır. 

Üçüncü kapımız, yine Gürcistan ile Osmanlı Devleti döneminde sınır kapısı olan, Ardahan-
Çıldır-Aktaş sınır kapısıdır; altyapısının yetersiz ve Gürcistan'ın isteksiz olması nedeniyle cumhu
riyetimiz dönemi boyunca kapalı tutulmuştur, 
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Dördüncü kapımız, Türkiye ile Ermenistan arasında, Kars İl merkezine 40 kilometre ve Güm-

rü kentine 20 kilometre mesafede bulunan Doğukapıdır. Doğu sınır kapısı, hem karayolu hem de
miryoluyla geçiş sağlayan ve cumhuriyet tarihimizde açık tutulan önemli bir kapımızdır. Nisan 
1993'ten itibaren, ikinci bir emre kadar, bu kapı giriş-çıkışa kapatılmıştır. Şu anda, bina ve perso
nel bakımından yeterli olup, demiryolu ve karayolu bakımından da işletmeye hazır durumdadır. 

Beşinci kapımız, daha güneyde, Türkiye ve Ermenistan Cumhuriyetleri arasında bulunan ikin
ci kapı olan, İğdır ile Erivan kentleri arasındaki Alican sınır kapımızdır. Cumhuriyet dönemimizde 
zaman zaman ticarete açık tutulmuştur. Bu kapı da hizmete yeterli; ancak, uzun bir süredir kapalı 
durmaktadır. 

Altıncı hudut kapımız, İran hududuna yakın olan Iğdır-Nahcivan sınır kapımızdır. Bu kapımız, 
1992 yılında ilk defa hizmete açılmış olan ve yararlı hizmetler sunan bir kapımızdır; ancak, barış 
sağlanamadığı için, dar şerit oluşturan Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a geçiş kapalıdır. 

BAŞKAN - Sayın Alp, lütfen, konuşmanızı bitirir misiniz efendim. 
MEHMET ALP (Devamla) - Çok önemli bir konu olduğu için, izninizi rica ediyorum Sayın 

Başkan. 
Bu saydığım altı sınır kapısından, Sarp ve Nahcivan olmak üzere, ikisi açık olup, diğer dört sı

nır kapımız henüz kapalıdır. Türkgözü sınır kapısı açıldığında, Gürcistan Cumhuriyetine, Artvin 
ilimizden bir, Ardahan İlimizden bir olmak üzere, iki sınır kapımız açık duruma getirilmiş olacak
tır. Açık duruma getirilmesi sevinç verici. Gürcistan'a, iki ayrı ilimizden iki sınır kapımızın, bu yaz, 
ticarete açık tutulmasıyla birlikte, ilci ülkenin ticarî ve siyasî yakınlaşması daha da artacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye ile Ermenistan'ın iki sınır kapısından, Kars-Güm-
rü bağlantılı karayolu ve demiryolu ulaşımına sahip Doğu Kapısı ile Iğdır-Erivan bağlantılı Alican 
sınır kapılan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu nedeniyle kapalı tutulmakta
dır. Geriye, Türkiye-Ermenistan arasındaki, hazır olan, ancak, kapalı tutulan Doğu ve Alican sınır 
kapılarını açmak kalıyor. 

Kafkasya'nın üç önemli başkenti Baku, Erivan ve Tiflis'ten İstanbul'a ulaşım ağının kurulma
sı ve Bakü'den Akdenize ve Karadenize ulaşan petrol boru hattıyla ticarî ve iktisadî ilişkileri can
landıracak ve güçlendirecek açık sınırlar politikasıyla, Türkiye merkezli yeni bir ekonomik ve si
yasî boyut yaratmak mümkündür. Böylece, Gürcistan, Ermenistan ve-Azerbaycan'la açık sınırlara 
sahip Türkiye, karşılıklı çıkar ilişkileri içerisinde, Karabağ sorununun çözümünde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlelerinizi söyler misiniz. 
MEHMET ALP (Devamla) - ...soykırım tartışmalarının durulmasında ve Rusların Kafkasya 

üzerindeki baskılarının azalmasında daha etkili olacaktır. Kafkasya'yı yakın bir tarihte gezen bir 
köşe yazarımız "bu sınır kapılarımızın açılmasıyla, Türkiye merkezli bir Benelux gerçekleşebilir" 
diye yazmaktadır; bu ifadeye katılmamak mümkün değildir. 

Küreselleşen dünyamızda, iktisadî ve barışçıl yaklaşımlar, siyasî sorunların çözümünü kolay
laştırır. Ermenistan'ın ikinci büyük ili Gümrü ile Kars İlimiz arasındaki sınır kapısının öncelikle ti
carete açılması, iki ilin insanları tarafından da istenmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalara, bu dü
şüncelerimin değerlendirilerek hız verilmesini diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

, BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Alp. 
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Hacaloğlu; buyurun efen

dim. 
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SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin) - Aynı partinin adamları; onlar oturup birbirleriyle ko

nuşsunlar. 

Benim Sarp kapıma hiçbir şey vermedin!.. 

DEVLET BAKANI ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Kars Milletvekili Sayın Mehmet Alp'in, doğu sınırımızdaki kapılarla ilgili gündemdışı konuşması
na Hükümet adına yanıt vermek üzere söz almış bulunuyorum; hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Kafkaslarda oluşan yeni dengeler, Türkiye ile bu 
bölgede yer alan, özellikle, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve tabiatıyla Türkî cumhuri
yetlerle olan ilişkilerimize yeni potansiyeller kazandırmıştır. 

Sınırların,, genelde, barış ve dostluk sınırları olması, ticaret ve bolluk kapılarına dönüşmesi 
Hükümetimizin görüşüdür; ancak, sınırlarda kapılara işlerlik kazandırmak, karşılıklı dostluk ilişki
lerinin gelişmesine ve ülkelerarası münasebetlerin normalleşmesine bağlıdır. Eğer, ilişkiler normal 
değilse, doğaldır ki, koşullar, bu ülkelerarası ticareti etkilemektedir. Özellikle sınır ticareti açısın
dan, ülkemizin doğu-ve güneydoğu bölgelerinde bulunan kapıların, ekonomik açıdan oldukça ge
liştirilmesi gereken konumları olan o yöre insanlarımıza belirli katkılar sağlaması Hükümetimizin 
politikasıdır. Buna rağmen, biraz evvel belirttiğim gibi, doğuda mevcut olan.ve Sayın Alp'in de be
lirtmiş olduğu kapıların, yeterince verimli olduğunu, bu aşamada söyleyebilmek olası değil. 

Sarp hudut kapısı; yani, Artvin'i Bâtum'a, Gürcistan'a bağlayan kapı, şu anda, eksiklikleri gi
derilmiş, giderilmeye devam edilmekte olan... 

SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin) - Daha giderilen bir şey yok Sayın Bakan, aynı, 1991 
yılında bıraktığımız gibi duruyor. 

DEVLET BAKANI ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - ..İve 1995 yılında 116 501 giriş, 97 
146 çıkış işlemi yapılmış olan, bir kapıdır. Burada hizmet binaları tamamlanmış olup, gümrük sa
hası ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, Hopa ve Sarp arasındaki yolun 
da yapım çalışmaları devam etmektedir. 

SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin) - Para yok Sayın Bakan, ödenek yok... Üç senedir aynı 
şey söyleniyor, hâlâ para verip yapılamıyor. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim... Rica ediyorum... ( 
DEVLET BAKANI ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Onun hemen güneyinde Posof, 

Türkgözü, Ardahan... 
SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin) - Para vermiyor, akıl veriyor! Akıl istemiyoruz, para is

tiyoruz. 
DEVLET BAKANI ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - ...yani, Posof u Ağiska'ya, Gürcis

tan'a bağlayacak olan kapıya yönelik çalışmalar tamamlanmış olup, önümüzdeki günlerde, çok ya
kın bir tarihte açılabileceğini, açılacağını, burada, Yüce Meclisimizin bilgisine sunmak istiyorum. 
Esasında, çahşmajar sonucu, bu kapı, en yakın 10 Temmuz tarihinde açılabilecek bir konuma gel
miştir. Bu konuda sorun yoktur. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Geçen gün Kars'ı dolaştık; Kars'ı Allah'a emanet etmişsiniz!.. 
DEVLET BAKANI ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Sayın Alp'in, özellikle üzerinde 

durduğu Doğu kapısının -Akkaya-Gümrü; yani, Kars'ı GümrU üzerinden Ermenistan'a bağlayacak 
olan kapının- doğaldır ki, bazı özellikleri vardır. Bu kapıdan, 1960-1970 yılları arasında canlı hay
van ihracatı yapılmış, 1960-1993 yılları arasında ise, gönderi, tırmık, tırpan, deri, kereste, ayçiçek 
tohumu, biçer makineleri -ve benzeri- türünden mallar ithal edilmiştir. Ancak, bilindiği gibi, 1993 
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yılında, Azerbaycan toprağı Kelbecer'in işgali üzerine, Türkiye Cumhuriyetinin, bir hükümet açık
lamasıyla, Ermenistan'a yönelik uygulamaya koyduğu genel ekonomik önlemler kapsaıpındâ, bu 
kapı, geçişlere, kapatılmışın bu uygulama, halen devam etmektedir; çünkü, Ermenistan'ın, Azerbay
can toprağı olan Dağlık Karabağ'a yönelik tavrında olumlu bir gelişme olmamıştır; tecavüzkâr tu
tumunu sürdürmekte, işgalci konumunu korumaktadır. - . 

Tabiî, Türkiye'nin, cumhuriyet öncesi bazı sorunları olmuş; ancak, Lozan Antlaşmasıyla ka-. 
patmış olduğumuz dönemden sonra, Türkiye Cumhuriyetinin, Ermenistan da dahil olmak üzere, 
tüm ülkelerle dostluk ilişkilerini geliştirmesi temel görüşüdür. Bunun olabilmesi için, öncelikle Er
menistan Cumhuriyetinin, çok iyi bildiği bazı konularda gerekli adımlan atması gerekir. Bunlar ya
pılmadığı sürece, iyi niyetin sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından gösterilerek, sadece bizim ta
viz vermemiz esasına dayanılarak, ilişkileri, hem dışilişkiler hem ekonomik hem de sosyal açıdan 
geliştirmenin ve bir noktanın ötesine taşımanın mümkün olamayacağını herkesin bildiğini zanne
diyoruz. Bu açıdan, bu kapının da, en kısa zamanda, bir dostluk kapısına, bir ticaret kapısına dö
nüşmesini arzu eden Türkiye Cumhuriyetinin, aynı zamanda, Dağlık Karabağ'da, işgal altındaki 
Azerbaycan topraklarında devam etmekte olan işgalin sona ermesini istediğini ve bunun, bölgede, 
Kafkasya'da, huzurun da, barışın da, adaletin de temeli olduğunu belirtmek istiyorum. 

Bu olduğu anda, Türkiye açısından, bu kapının açılmasına yönelik herhangi bir engel yoktur. 
Kaldı ki, bu kapının açılmasıyla, başta Azerbaycan olmak üzere, tüm Kafkas ülkeleri ve oradan öte 
tüm Türkî cumhuriyetlere yönelik ilişkilerimizin çok daha canlanacağını ve mesafeleri kısaltacak 
böyle bir adımla, ekonomik ilişkilerin daha rasyonelleşeceğini de belirtmek istiyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Bakan konuşmasında, tüm ülkelerle iyi dostluk ilişkilerinde 

olduğumuzu açıklarken "Ermenistan da dahil" dedi. Bunun, bizim devlet politikamız olduğunu 
zannetmiyorum. Eğer, Hükümet politikası veyahut da Hükümetin bir kanadının politikası ise -hiç 
değilse-bu şekilde tutanağa geçmesini isterim... 

• BAŞKAN - Efendim, bakan kendi konuşmasını kendi takdirleri içerisinde yapar, o konuşma
nın yorumlanması da sayın milletvekillerine düşer, siz nasılanladınızsa, öyle anlamış olursunuz... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Belki kendisinin fikri; ama, Parlamentodan hiçbir itiraz gelmezse, 
bu, devlet politikası olarak kabul edilmiş olur. Kabul etmediğimizi beyan ederim efendim. 

BAŞKAN - Siz, itiraz ederek, görüşünüzü belirttiniz. . 
Teşekkür ederim Sayın Aşık. 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, köy ve mahalle muhtarlarının sorunla
rına ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı 

BAŞKAN - Üçüncü gündemdışı söz, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'e 
verilmiştir. Sayın Ökkeş Şendiller, köy ve mahalle muhtarlarıyla ilgili olarak gündemdışı söz iste
miştir. 

Buyurun efendim. 

Sayın Şendiller, süreniz 5 dakika. 
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ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; köy ve ma

halle muhtarlarımızın durumlarıyla ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, he
pinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum ve bana bu fırsatı verdiği için Sayın Başkana da teşekkür 
ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, 14 bin mahalle, 36 bin köy muhtarı olmak üzere, toplam 50 bin muh
tarımız, kendilerine vaat edilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine -hepinizin malumları olduğu 
üzere- geçen hafta, kendilerine yakışır bir üslupla, devlete ve Hükümete seslerini duyurmak için, 
ayakkabılarını çıkararak yürümüşlerdir. Demokrasinin tabana yayılması bakımından, halkla yüz 
yüze olan seçilmiş insanlarımızın bu feryadı, Meclise ve Hükümete mutlaka ulaşmalıdır ve gerek
li tedbirler alınmalıdır. 

Bildiğiniz gibi, muhtarlarımız, 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı Yasayla görev yapmaktadır
lar. Bu kanunun 18 inci maddesi, çeşitli sebeplerden, yeni değişiklikler nedeniyle, kanundan çıka
rılmıştır; yerine de -birkısım değişiklikler olmasına rağmen- fazla bir değişiklik getirilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan tarafından, en son, 3 Şubat 1994 tarihinde, muhtarla
rımızla yapılan görüşmelerde, üç şey vaat edilmiş; ama, şu ana kadar herhangi bir gelişme olma
mıştır. 

Muhtarlarımız, bildiğiniz gibi, şu anda -en son haziran ayı itibariyle- 1 milyon 235 bin lira 
muhtar ödeneği almaktadırlar. Oysa, birçok muhtarımız, Bağ-Kur'a, ayda 1 milyon 300 bin lira ilâ 
1 milyon 800 bin lira arasında prim ödemek mecburiyetindedir. Bilindiği üzere, muhtarlarımız, se
çildikten sonra Bağ-Kur'lu olmak mecburiyetindedirler. İşte bu bakımdan, özellikle köy muhtarla
rımız, Bağ-Kur borcunu ödeyemediğinden dolayı icraya verilmiş; birçoğu, kanunî takibata tabi tu
tulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanımız tarafından, 3 Şubat 1994 tarihinde, muhtarlarımı
za şunlar vaat edilmişti: 

Birincisi, muhtar ödeneklerinin 3 kat artırılacağı, dolayısıyla, Bağ-Kur primlerinin de bu öde
nekten resen kesileceği ifade edilmişti. Geçen sene Meclise gelen ve geri çekilen Bağ-Kur kanu
nunda da bu yer almıştı; ancak, kanun geri çekildi; şu ana kadar, herhangi bir gelişme olmadı. 

İkincisi, uçak ve tren ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilmesi imkânı verileceği vaat edilmiş-
. t i . • . 

Üçüncüsü de, adlarına tahsis edilen telefonların ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilecekti. 

Bunların hiçbiri'de, maalesef, yerine getirilmemiştir. 
Değerli milletvekilleri, malumu âlileriniz olduğu üzere, muhtarlarımız, ister mahallede olsun 

ister köyde olsun, kullandıkları telefonu ve diğer imkânlarını vatandaşla bölüşmek zorundadırlar. 
Ayrıca, birçok köy muhtarımız, fakrüzaruret içerisindedir; çoluğunun çocuğunun rızkını, devletle 
ve diğer yetkililerle yüz yüze olduğundan dolayı, onlara tahsis etmektedir. Bu, onların, Türk örf, 
âdet ve geleneklerinden gelen töreleridir de; ancak, görüyoruz ki, muhtarlarımız, tarlasını tapanını 
satarak, bir.karış toprağını satarak bu görevi yürütürken, şimdi, bir de, Bağ-Kur ve icra takibiyle 
karşı karşıya kalmıştır. 

Bu bakımdan, muhtarlarımızın birkısım talepleri vardır: Bunlardan birincisi, basılı gündemin ' 
94 üncü sırasında bulunan, 189 sıra sayılı, muhtarlarla ilgili kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporunun, bir an önce Genel Kumla getirilmesi, gündeme alınması -hazırlanan bu kanun tasarısı
nı ve İçişleri Komisyonu raporunu uygun bulmamamıza rağmen, yeterli bulmamamıza rağmen- ka
nun tasarısının burada da düzeltilerek çıkarılmasıdır. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) * 
BAŞKAN - Sayın Şendiller, ek süre veriyorum; konuşmanızı bitirin efendim. 
ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Devamla) - Bitireceğim Sayın Başkan, önemli bir konu... 
Ayrıca, muhtarlara, mutlak surette, özel idareden birkısım ödeneğin ayrılması gerekmektedir. 
Bir diğer konu; muhtarlarımız, maalesef, 2908 sayılı Dernekler Yasasına göre, şu anda örgüt

lenme imkânı bulmaktadırlar; ancak, bu da bir dernek statüsü taşıdığından dolayı, ciddî bir örgüt
lenme yapamamaktadırlar. 

1988 yılında, Türkiye, Avrupa Konseyinde imzaladığı bir anlaşmayla, mahallî idarelerle ilgi
li muhtarlar birliğinin kurulmasını da kabul etmiş. Dolayısıyla, bir an önce, muhtarlar birliğinin ku
rulabilmesi ve bu 50 bin muhtanmızı bir çatı altında örgütleyerek haklarını daha ciddî ve muhatap 
bulur şekilde aramaları hususunda bir kanun değişikliğine de ihtiyaç vardır. 

Bu talepleri hep vaatlerde kaldığından dolayı, muhtarlarımız, geçen hafta, kendilerine yakışır 
bir asaletle, yalınayak yürüyerek seslerini duyurmaya çalışmışlardır. 

Buna, Yüce Meclisin kulak vermesini; Hükümetimizin ve Meclisimizin, 189 sıra sayılı kanun 
tasarısını, bir an önce, Meclis gündemine getirerek, muhtarlarımızın problemlerine bir nebze olsun 
çözüm bulunmasını bekliyoruz. Bu kanun tasarısı Genel Kurula geldiği takdirde, her türlü gayret 
ve desteği vereceğimizi de ifade ederek, Yüce Meclisi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (BBP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şendiller. 
Cevap vermek üzere, İçişleri Bakam Sayın Menteşe; buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kah

ramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Ökkeş Şendiller'in yapmış olduğu gündemdışı konuşmayı ce
vaplandırmak üzere huzurunuzdayım. 

Mahallî idareler, kendi sorumluluk alanında yaşayan insanlar için en gerekli ve vazgeçilmez 
hizmetleri sunan, demokratik bir yapılanma özelliğine sahip yönetim birimleridir. Mahallî idarele
rin doğuşu ve gelişmesi, ancak demokratik bir sistemle mümkündür. Demokratik parlamenter sis
temi benimsemiş ye Avrupa ile bütünleşme açısından önemli bir adım olan Gümrük Birliği Antlaş
masını imzalayan ülkemizin, yerel demokrasiye ve güçlü yerel yönetim anlayışına ağırlık vermesi 
gereği ortadadır. Türk toplumu, artık, demokratik hayat tarzının faziletlerini benimsemiş ve kendi
si için var olduğuna ve kendisine karşı sorumlu olduğuna inandığı katılımcı bir kamu yönetimi ya
pısı beklemektedir. 

Ülkemizde, demokrasinin, tabandan tavana yönelen bir süreç içerisinde gelişerek kökleşmesi 
açısından, mahallî idareler büyük önem taşımaktadır. Mahallî idarelerin sorunlarına bakıldığında, 
merkezî idarenin sorunlarını da içinde taşıdığı ve merkezî idareden büyük ölçüde etkilendiği görül
mektedir. Merkezî idare ile mahallî idareler arasında görev, yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşı
mına ilişkin esaslar açıkça belirlenmemiştir. 

Dünyada yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler karşısında devletin yeniden yapılanması ve ye
rel yönetimlerin yeniden ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi hedefi, cesur ve köktenci yaklaşım
ları zorunlu kılmaktadır. Biz, yeniden yapılanmış, sağlıklı yerel yönetimleri, demokrasinin en bü
yük güvencesi olarak görmekteyiz. Halkımızın, kamu hizmetlerinden en kolay, en ucuz, en süratli 
ve en verimli bir şekilde yararlanabilmesi, kuruluşumuzdan beri Hükümetimizin en büyük hedefi 
olmuştur. Hükümet ve Bakanlık olarak, yerel yönetimlerin gelişmesini, gerek demokrasimizin kök
leşmesinin ve gerekse hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve süratin artırılmasının zorunlu bir gereği 
olarak görüyoruz. Bu inançla, Bakanlık olarak, yerel yönetinlerle ilgili pek çok yetkimizi valilere 
devretmiş bulunmaktayız. 
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Muhtarlar tarafından Kullanılan resmî evrakların satış bedellerini belirleme yetkisini, il idare 

kurullarına vermiş bulunmaktayız. Yine, muhtarlarımızın görevden ayrıldıktan sonra da -ki, onla
rın çok büyük istekleriydi- silah taşımalarına imkân sağladık. Ayrıca, Mahallî İdareler Fonundan 
yapılan yardımların yüzde 20'sinin köylere verilme imkânını getirmiş bulunmaktayız. 

Bu uygulamalarımızla, hiç şüphesiz ki, tüm sorunlarımızı çözdüğümüzü düşünmüyoruz. Asıl 
çözümün, yerel yönetimlerle ilgili temel kanunların çıkarılmasında olduğuna inanıyoruz. Bu çerçe
vede, Bakanlığımca hazırlanmakta olan belediye kanunu, büyükşehir belediye kanunu, il özel ida
resi kanunu ve koy kanunu tasarıları üzerindeki çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış bulunmak
tadır. Keza, bakanlığımca hazırlanan Mahalle Muhtarları Kanun Tasarısı -demin sayın arkadaşımı
zın da ifade ettiği gibi-Türkiyc Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunmaktadır; gayretlerinizle, 
bu tasarıların bir an önce kanunlaşmasını arzulamaktayız. Ayrıca, muhtarlarımıza verilen aylık 
ödeneklerin artırılması üzerinde de çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bu tasarıların kanunlaşmasıyla, merkezî idareyle yerel yönetimler arasında görev, yetki ve 
kaynak bölüşümü esasları yeniden belirlenecek, yerel yönetimlerin fonksiyon ve etkinliği artacak, 
köy ye mahalle idarelerinin ve muhtarlarımızın yapısal, malî ve fonksiyonel sorunları giderilmiş 
olacaktır. , 

Bu çalışmaların, Hükümetimiz döneminde sonuçlandırılacağına inancım tamdır. İçişleri Baka
nı olarak da konunun bizzat takipçisi olmaktayım. 

Sayın arkadaşımız, muhtarların ödenekleri konusunda haklı olarak dilekte bulundular. Sayın 
Başbakanın bu konuda talimatı vardır, çalışmalar yürütülmektedir. 

Yine, muhtarlarımıza, uçak ve trenlerde yüzde 50 tenzilat yapılması, telefonlarında yüzde 50 
tenzilat yapılması hususu bizzat tarafımdan Sayın Başbakana iletilmiş ve o zamanki Ulaştırma Ba
kanına önümde direktif verilmişti. Yalnız, bu, kanun icabı değildir, Hükümet kararı icabı değildir; 
THY, Devlet Demiryolları ve PTT Yönetim Kurulları bu indirimi yapmaktadır. Yeni Bakanımız 
Sayın Ali Şevki Erek nezdinde de, muhtarlar adına, bu takibi yine yapacağım; çünkü, Bakanlar Ku
rulu kararını icabettirmiyor; ancak ilgili yönetim kurullarının kararıyla bu tenzilat yapılacaktır. 

Sayın arkadaşımızın hassasiyetine teşekkür ediyorum, hatırlattıkları için tekrar teşekkür edi
yorum ve Yüce Meclisi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. (DYP, BBP ve MHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşmalar ve cevaplar sona ermiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
].- Romanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demir el'e, dönüşüne kadar, TBMM 

Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1900) 
BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bükreş'te düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği zirvesine katılmak üzere, 30 Haziran -
1 Temmuz 1995 tarihleri arasında Romanya'yı resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar, 
Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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2. - İsviçre 'ye gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'a, dönüsüne kadar, Bayın

dırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1896) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

13 üncü EUREKA (Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı) Bakanlar Konferansına katılmak 
üzere 29 Haziran 1995 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'uıi 
dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in vekâ
let etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
3. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşü

ne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1894) , 

Türkiye Büyük Millet Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunulmak üzere, 26 Haziran 1995 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet 
Bakanı ve Başbakan'Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekâlet etmesinin, Başbakan'ın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım, 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

4. - Bulgaristan ve Romanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne ka
dar, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1895) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Haziran 1995 tarihinden itibaren Bulgaristan ve Roman

ya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Adalet 
Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görüşmüş oldu
ğunu, bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
5. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dö

nüşüne kadar TBMM Başkam Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (311897) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
29 Haziran 1995 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğimden, dünüşüme kadar 

Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
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6. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Hikmet Çetin'e, dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1898) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
29 Haziran 1995 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görülmüş olduğunu, bilgilerinize sunarım. 

* Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

7. - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdulbaki Ataç 'a, dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1899) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
29 Haziran 1995 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Devlet Bakanı Abdulba

ki Ataç'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu, bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

8. - Bulgaristan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, 
TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1901) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelyu Jelev'in davetlisi olarak, 4-6 Temmuz 1995 tarihlerinde 

Bulgaristan'ı resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığının bu 8 tezkeresi, ayrı ayrı, bilgilerinize sunulmuştur. 
9. - Türkiye Büyük Millet Meclisinden iki bayan parlamenterin Pakistan Meclis Başkanının 

davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1902) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi vardır; 

okutup, oylarınıza sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Pakistan Meclis Başkanından alınan bir davet mektubunda, İslamabat'ta düzenlenecek Müslü

man Kadın Parlamenterler Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisinden 2 bayan parlamenter 
davet edilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, Genel Kurulun tasvip
lerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
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BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

L- Gündemdeki sıralama ile görüşülecek konuların gün ve çalışma süresine ilişkin Danış
ma Kurulu önerisi . 

BAŞKAN - Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 

No:185 Tarih:3.7.1995 
Danışma Kurulunun 3.7.1995 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Ku

rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
- Başkanı 

Turhan Tayan Mahmut Oltan Sungurlu 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Mehmet Kerimoğlu Abdüllatif Şener 
CHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Öneriler: 
1.-3.7.1995 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 869 sıra sayılı Dahili

ye Memurları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin, 48 saat geçme
den, gündemin Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 39 uncu 
sırasına alınması önerilmiştir. 

2.- Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kısmı
nın 145 inci sırasında yer alan (10/189) esas numaralı, Van Gölünde meydana gelen yükselme so
nucu vatandaşlann uğradığı kayıplann araştırılmasına dair Meclis araştırması önergesinin görüş
melerinin Genel Kurulun 11.7.1995 Salı günkü birleşiminde, özel gündemde yer alan Meclis so
ruşturması önergesinin görüşülmesinden sonra yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar 
çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Önerileri, ayn ayrı tekrar okutup oylannıza sunacağım: 

"Öneriler: 
1.- 3.7.1995 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastınlıp dağıtılan 869 sıra sayılı Dahili

ye Memurlan Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin, 48 saat geçme
den, gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 39 uncu 
sırasına alınması önerilmiştir." 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, söz almak istiyorum. 

BAŞKAN - Bir oylayayım da ondan sonra isterseniz... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Oylamadan sonra söz alınır mı Sayın Başkan. Üzerinde konuşmak 

üzere söz almak istiyorum 
BAŞKAN - Ama, almadınız. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci öneriyi okutuyorum. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) - İkincisinde söz almak istiyorum. 
BAŞKAN - Bir dakika... Bir okutalım da... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - O zaman da almadınız diyeceksiniz. 

BAŞKAN - Efendim, usulümüz nasıldı: Önce öneriyi okutuyorduk, söz isteyen varsa tartış
maya açıyorduk, ondan sonra ayrı ayrı okutup oyluyorduk. Şimdi, ben, okuttum; söz isteyen olma
dığı için ayrı ayrı oylamaya geçtik, nasıl olsa Danışma Kurulunun başka önerileri olacaktır, onlar 
üzerinde söz alırsınız. 

Buyurun, okuyun efendim. 
2.- Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kısmı

nın 145 inci sırasında yer alan (10/189) esas numaralı Van Gölünde meydana gelen yükselme so
nucu vatandaşların uğradığı kayıpların araştırılmasına dair Meclis araştırma önergesinin görüşme
lerinin; Genel Kurulun 11.7.1995 Salı günkü Birleşiminde, özel gündemde yer alan Meclis soruş
turma önergesinin görüşülmesinden sonra: yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalış
ma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Danışma Kurulunun 
önerisi kabul edilmiştir. 

B) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesi ile çalışma süresine ye 

görüşülecek konulara ilişkin DYP, ANAP ve CHP gruplarının müşterek önerisi 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Gruplarının, İç

tüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş grup önerileri vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 3 Temmuz 1995 Pazartesi günü yapılan toplantısında, siyasî parti grupla
rı arasında oybirliği sağlanamadığından, Gruplarımızın aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. * 

Saygılarımızla. 
Turhan Tayan M.Oltan Sungurlu Mehmet Kerimpğlu 

Doğru Yol Partisi Anavatan Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Öneri: 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Metni ile Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair 861'e 1 inci ek sıra sayılı Kanun Teklifinin ikinci görüşmelerine, Genel Kurulun 
5.7.1995 Çarşamba günkü Birleşiminde başlanması ve bu amaçla, Genel Kurulun 5.7.1995 Çar
şamba günü 13.00-19.00,20.30-24.00; 6.7.1995 Perşembe, 7.7.1995 Cuma ve 8.7.1995 Cumartesi 
günleri de 10.30-13.00, 14.00-19.00, 20.30-24.00 saatleri arasında çalışması; 5.7.1995 Çarşamba 
günkü Birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Eyüp Aşık, Sayın Halit Dumankaya önerinin lehinde, Sayın Şevket Kazan 
ve Sayın Salih Kapusuz da aleyhinde söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kazan. 
Süreniz 10 dakika efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce, Doğru Yol Par

tisi, Anavatan Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri tarafından verilmiş olan ve 
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Anayasanın ikinci tur görüşmelerinin yarın başlamasını öngören teklifleri üzerinde görüşlerimi arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bizim kanaatimiz şudur: Bu anayasa değişikliklerinin birinci tur görüş
meleri tamamlanmamıştır. Niçin tamamlanmamıştır; çünkü, 29.6.1995 Perşembe akşamı yapmış 
olduğumuz görüşmede, riyaset makamında bulunan Sayın Başkanvekili -zapta geçen ifadelpriyle-
aynen şöyle beyanda bulunmuştur: "Sayın Komisyon Sözcüsünün, biraz önce bir müracaatı oldu. 
Diyor ki: '22 nci madde, anayasa değişikliği oluşturmuyor; bu sebeple, normal yetersayıyla kabul 
edilmesi gerekir.' Ben, bu görüşe katılıyorum. Başkanlık olarak, hatta, sadece 22 nci maddenin de
ğil, 23 üncü maddenin de aynı kategoride mütalaa edilmesi gerektiğine inanıyorum." Komisyon 
sözcüsünden düşüncelerini, fikirlerini alıyorlar. Genel Kurula düşüncelerini ifade ederken, şu anda 
riyaset makamında bulunan Sayın Başkan, bunun yanlış olduğunu ifade ediyorsa da, daha sonra ya
pılan görüşmelerle, bunun, doğru olduğu kanaatine varılarak, işarî bir oylamayla, âdeta, 22 nci 
madde kabul edimiş gibi bir hava veriliyor. 

Bu Anayasa, ilk defa değiştirilmiyor. Yüksek malumları olduğu üzere, 1988 yılında da deği
şiklik müzakereleri yapıldı. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3.8.1988 tarihli 76 nci Bir
leşim zabıtlarında -yürürlük maddesi tartışılıyor- aynen şu beyanlar geçiyor: 

"Başkan - Madde üzerinde söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 82 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifinin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde 
tümüyle oylanır." 

Ki, Sayın Başkan, perşembe akşamı yaptığı konuşmada, yürürlük maddesinin dahi işarî oyla 
oylanabileceği konusunda fikir dermeyan ettiler. 

Bu önergenin gerekçesi de var tabiî; gerekçesi şöyle: "Maddeye eklenen bu ibare, Anayasanın 
175 inci maddesinin yedinci fıkrası hükmünün gereğidir." 

Önerge de, Sayın Âkın Gönen ve arkadaşları tarafından verilmiş. 
Okumaya devam ediyorum: 

"Başkan - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

Anayasa Komisyonu Başkanı Kâmil T. Coşkunoğlu (Ankara) - Katılıyoruz efendim. 

Başkan - Hükümet?.. 
Adalet Bakanı Mehmet Topaç (Uşak) - Katılıyoruz efendim. - ' ' 
Başkan - Önergeyi, ilk önce işaret oyuyla oylarınıza sunacağım. Kabul edilmesi halinde, öner

ge tekrar gizli oya sunulacaktır ve ayrıca maddeyi de gizli oya sunacağız; yani, işaret oyuyla kabul 
edildiği ahvalde, demek ki iki oylama daha yapacağız." 

Bu önerge, halkoylamasıyla ilgili önergedir. Madde, şevki itibariyle yürürlük maddesidir; de
ğişiklik önergesi halkoylamasıyla ilgilidir. 

Okumaya devam ediyorum: 

"Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmiş
tir. 
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Şimdi, gizli oylama suretiyle, oyları tespit edeceğiz efendim. 
Oylamaya başlıyoruz." 
Oylama yapılmış; bu önerge, 283 oyla kabul edilmiş. 

Şimdi, demek oluyor ki, gerek halkoylamasına sunulması meselesinde; yani, şeklî meselede, 
bir kanun, esasa mütedair hükümler ihtiva ettiği gibi, usule; yani, şekle mütedair hükümler de ihti
va edebilir, tster usule dair hükümler olsun, ister şekle dair hükümler olsun, kanun bir bütündür; o 
bütünlük içinde ele alınması lazımdır. Nitekim, 1988 yılındaki Anayasa değişikliğinde, bu husus
lar dikkate alınmış, usulî ve şeklî hususta, gereken itina gösterilmişti; ama, şimdi, biz, birinci tur
da, 22 nci maddeyi işarî oyla geçirdik. Bu bir iptal sebebidir; şekil bakımından Anayasanın iptal 
sebebidir. O nedenledir ki... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Son oylamada... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Sayın Kalemli, o devrede, siz de bu Parlamentodaydınız. Bu, 

son oylama değil Biraz önce okuduğum oylama, birinci oylamadır; ikinci oylamanın da zaptı bu
rada Sayın Kalemli... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Son oylamaya bakar Anayasa Mahkemesi!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Evet, ikinci oylama da burada. 

Önce, siz, Meclis Başkanvekilisiniz; Mecliste bir teamül vardır. Meclisteki teamül nedir: Bir 
konuda tereddüte düşülürse, daha önce, benzer bir uygulama var mı; yok mu, ona bakılır. Ben, si
ze, Meclis Başkanvekili olarak benzer bir uygulamanın olduğunu burada açıklıyorum... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Biz, onların hepsini tetkik ettik!.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - ...ve diyorum ki, siz, bu anayasa değişikliğini yaparken, Ana
yasayı, şeklî bakımdan ve esas bakımından bir bütün olarak dikkate almak mecburiyetindesiniz ve 
dikkate almak mecburiyetindeyiz. 

Bir uygulamayı açık olarak belirliyorum ve diyorum ki, birinci tur görüşmeleri tamamlanma-
mıştir; 22 nci maddenin, bu Genel Kurulda mutlaka ve bir defa daha görüşülmesi lazımdır. İşte, uy
gulama burada; bir defa daha görüşülmesi lazımdır. 

Biz, o akşam, işi, biraz aceleye getirdiğinizi ifade ettik; ama, siz, bizim uyanlarımıza, neden
se, iltifat etmediniz; ama, işte, o uyarılara iltifat etmeyiş, acele ediş, neticede, işi, bu noktaya var-
dırmıştır. O nedenle, biraz önce okunmuş olan öneri, ikinci tura geçilmesi önerisidir; ama, biz, bi
rinci tür oylamalarını, henüz, tamamlamadık. 22 nci maddeyi yeniden görüşmemizlazım; bu husu
su, Genel Kurulun bilgisine arz ediyorum. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Sayın Kazan, Anayasanın 175 inci maddesine göre, değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye 

tamsayısının beşte üç çoğunluğunun oyuyla mümkündür. Şimdi, değiştirme olmayınca, işarî oy 
şeklinde yapıldı, bir. İkincisi, gelen kanun teklifleri, anayasa değişikliğine ilişkin teklifler ve nor
mal kanun prosedürü içinde kalan tekliflerdir. Bunların içinde, yürürlük maddesi, normal kanun 
teklifleri içinde kalan bir tekliftir. Dolayısıyla, anayasayı değiştirmeyi tazammun etmediği için, 
Anayasanın 175 inci maddesinde belirtilen gizli oylama ve o çoğunlukla kabulü veya reddi söz ko
nusu değildir. 

Bizim düşüncemiz bu efendim; 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Sayın Başkan, biraz önce beyan buyurduğunuz mütalaa, ilk 

defa, bu defa tartışılan bir konudur. Bundan önce, hiç tartışılmamıştır. Bundan önce, tartışılmadan, 
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o akşam, sizin, riyaset makamını uyardığınız istikamette, burada, bir Meclis tatbikatı vardır. Ben, 
bunu gündeme getirmeye çalıştım ve ikinci tura başlayabilmek için, önce, birinci turun tamamlan
ması gereğine işaret ettim. "Aksi halde, bu, noksan olur, Anayasa Mahkemesine, şeklî bakımdan, 
bozma imkânı verilmiş olur" dedim. Ben, görevimi yaptığıma inanıyorum. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Tabiî efendim. Siz, Başkanlık Divanına bir uyarıda bulundunuz, ben de düşünce
mi bu vesileyle belirtmek istedim. 

Ayrıca, Anayasanın 148 inci maddesi de bu konuyu "Kanunların şekil bakımından denetlen
mesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, 
teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı..." husus
larına bağladığı için, buradaki Anayasa Mahkemesinin iptal koşulları çok daraltılmıştır. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Yerimden bir şey ifade edebilir miyim? 
BAŞKAN - Sayın Kalemli, buyurun efendim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Bir usul müzakeresi açmadığınız için söz isteme hakkım 
yok; ama, Sayın Kazan, bana hitaben ve o günkü riyasette de bulunmam hasebiyle... 

BAŞKAN— İsterseniz buyurun kürsüden ifade edin; yani bir sataşma gibi telakki edebilirim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Bir sataşma iddiasında değilim. 

BAŞKAN - Yani, düşüncenizin değişik yorumlanması şeklinde. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Zabıtlara geçmesi açısından söylüyorum. 
O gece, Anayasa Komisyonundan, Riyaset Divanına gelen önergeyi bir kere Yüce Meclisin 

bilgisine sunmak zorundaydım; birinci yaptığım iş budur. 
İkincisi, o önerge bize, aşağı yukarı o işlemi yaptığımız zamandan 1,5 saat Önce geldi ve Ka

nunlar Kararlardaki ilgili arkadaşlarla bunun tartışmasını yaptım, bununla da iktifa etmedim, eski 
uygulamalardan örnekler aldım. Sayın Kazan'ın arz ettiği uygulama o önergeyle ilgili değildir, o, 
sadece yürürlük maddesiyle ilgili bir uygulamayı örnek verdi ki; bu yaptığımız işleme emsal teşkil 
etmez. Kendi yanlışlıkları buradadır. 

Üçüncüsü, ben, buna rağmen, yerinizden haklı olarak,itiraz etmeniz nedeniyle ve bir iki arka
daşımızın da itiraz etmesi üzerine, Genel Kurulun müzakeresine açtım ve sonunda, Genel Kurul, 
lehte ve aleyhte konuşanların hepsi, riyasetin doğru yaptığı kanaatine geldi; o nedenle, bir işlem 
yaptık; Genel Kurulun oyunu da aldık. İkinci oylama da değildir. Okuduğunuz, Anayasanın 175'in-
ci maddesinin birinci fıkrası ve 148'inci maddesinin birinci fıkrası da açıktır; o nedenle, yapılan iş
lem doğrudur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Salih Kapusuz da aleyhte söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, efendim, zati'âliniz Anayasanın yürürlük 

maddesinin, kanunlardan madûd olduğunu, Anayasanın metnine dahil olmadığını ifade buyurdu
nuz. 

BAŞKAN -Anayasanın 175'inci maddesini okursanız "kanun teklifleri veya ilgili Anayasa 
maddeleri" diye bir ibare geçer. 
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YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, yürürlük maddeleri, Anayasa metninden ma-

dûddur; Anayasa metni muhtevası anlamı taşıdığına göre, görüşülme usulleri de, Anayasa metinle
rinin görüşülme usulüne tabidir. Sırf zabıtlara geçmesi için ifade ediyorum. 

BAŞKAN - Neyse efendim; bu konuda, zaten, bir tartışma açmadık. 
Buyurun Sayın Kapusuz. 
Süreniz 10 dakika. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) r Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; gruplar tara
fından ittifak edilmeyen Danışma Kurulu Önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Genel Kurula sunuşlar sırasında, iki tane Danışma Kurulu Önerisi, teklif olarak okundu. Bi
rinci öneri; bütün siyasî partilerin grup yetkilileri tarafından ittifakla kabul edildi; Genel Kurul da 
bunu onayladı; çünkü, Meclisin çalışma gündeminde yer alabilecek önemli konular gündeme geti
rildi. Bunlardan bir tanesi 869 sıra sayılı teklif, bir diğeri de bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergenin öncelikli görüşülmesi teklifiydi; Genel Kural da bunu tasdik etti; fakat, ikinci öneri
ye, DYP, CHP ve ANAP Grup BaşkanvekiUerinin, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve 
anayasa değişikliğiyle ilgili verdikleri öneriye, Refah Partisi Grubu, bu konudaki çalışmaların da
ha uygun bir atmosfer içerisinde yapılabilmesi açısından, mutabakat yönünde oy kullanmadı. 

Sonuç itibariyle, bu konuda aleyhte söz almamın gerekçesi şudur: Öncelikle, biraz önce Gru
bumuzun Sözcüsünün de ifade ettiği gibi, anayasa değişikliğinin birinci tur görüşmesinin tamam
lanmadığı konusundaki düşüncemizdir. Bu konuda farklı değerlendirmeler olabilir, görüşlere say
gılıyız; fakat, bizim kanaatimiz, bu konuda, anayasa değişikliğinde ittifak etmiş olan grupların gö
rüşleri doğrultusunda değildir. Bu konu, zamanı geldiği takdirde, tartışılacak, müzakere edilecek; 
Genel Kurul hangi yönde karar verirse, o doğrultuda çalışılacaktır. Birinci tur görüşmenin tamam
lanmadığı konusundaki düşüncemiz, izah edildi. 

Bir diğer konu da -önerinin anayasa değişikliğiyle ilgisi olması münasebetiyle- şudur: Anaya
sa değişikliği görüşmelerinin birinci turunun tamamlanmış olduğu kabul edilse dahi, çıkan sonuç
lar ortadadır; gizli oylamaların sonuçları itibariyle, bu anayasa değişikliğinin uygun olmadığı ka
naati Genel Kurulda hâkimdir. O halde, değil mi ki, iddia sahipleri sivil bir anayasa iddiasıyla or
taya çıkıyorlar, demokratik bir anayasaya kavuşmak istiyorlar, çoğulcu ve katılımcı bir anayasa is
tiyorlar; Genel Kurul, bu iddianın, bu teklifte yer almadığını, oylarıyla ortaya koymuştur. Yani, ya
pılmak istenilen değişiklik yeterli bulunmamıştır. Kamuoyu da, bunu bir nevi teyit etmektedir. Üni
versite çevreleri, sendikalar, çalışma hayatının tarafları, öğrenciler, topyekûn kamuoyu, bu anaya
sa değişikliğinin uygun olmadığı konusunda hâkim kanaat sahibidir. 

Yapılan anayasa değişikliğindeki hedef nedir; esas itibariyle, toplumun, uzlaşma metni olan 
Anayasadaki katılımcılığını temindir. Bu katılımcılıkta, taraflar bu kadar memnun olmayacak, hat
ta, geri adım atılacak gibi bir düşünceye sahiplerse, üniformasızlık, üniformalılık iddiaları bile, bu
gün, Türkiye'nin gündemindeyse ve bu Genel Kurul da, gizli oylamalarıyla, bunu bir nevi teyit et
mişse; o halde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak hepimizin, bu değişikliği tekrar yeni
den değerlendirmeye tabi tutarak, ikinci oylamaya getirmesi lazlm. Aksi takdirde, biraz önceki gü
zel temenniler, sivil anayasa, demokratik anayasa, çoğulcu ve katılımcı anayasa iddiaları fos çık
mış olacak. 

O halde, bu ikinci tur görüşme öncesinde -kanaatim odur ki- yapılacak şey -bunu Sayın Baş
bakanın, parti liderleriyle görüşme arzusu da bir nevi teyit etmektedir, Cumhurbaşkanı bu konuya 
ilgi göstermiştir, Meclis Başkanı, bu anayasa değişikliğinin tecelli edebilmesi için devreye girmiş-
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tir; çıkmayacak bir anayasa değişikliği çalışmasıyla birtakım çevreler "görüyor musunuz, biz Ana
yasayı değiştirmek istedik; ama, birtakım çevrereler, açıktan veya gizli muhalefet ettiler, demokra
tik anayasa istemiyorlar" gibi birtakım düşünceleri ifade etme zeminini ararlarken, âdeta, Anayasa 
değişikliğini istemez bir tavır içerisindedirler. O halde, yapılacak şey, bu görüşmelerin, uzlaşma te
min edilinceye kadar devam etmesidir. 

Sonra, Sayın Başbakan, yine, ciddî bir hata daha yapmıştır: Bu Parlamentoda grubu bulunan 
bütün siyasî parti liderleriyle yeniden görüşmek, bu değişikliğin temini açısından gereklidir. Şayet 
böyle yapılmayacak olur ise siz, ne yaptınız; burada, şu günler, şu saatler arası, bu1 çalışmaların 
ikinci turunu devam ettirelim diye bir öneri getirdiniz; bu öneriyi de, burada, oylarınızla geçirebi
lirsiniz; fakat, bunun sonucunda, anayasa değişikliğini temin etmeyecek olursanız; bu, Genel Ku
rulun mesaisini boşa harcamak anlamına gelir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sizin günahınız yok mu yani? 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Görünen köy kılavuz istemez; bizim günahımızın olup olma
dığı herkes tarafından bilinir; görüşleri, açık ve net olarak bilinen bir siyasî partiyiz. Biz, demok
ratik insan haklarının ilkeleri, prensipleri ve temel kaidelerine birtakım engellemeler var ise, bu en
gellemeler ortadan kaldırılmadığı müddetçe, sadece şeklî birtakım değişikliklerin, şeklî birtakım 
değişiklik havası meydana getirmenin, elbette yanında olamayız; ama, siz, sendikaların, öğretim 
görevlilerinin ve toplumdaki bütün örgütlü teşkilatların, muhalefet etmiş olduğu değişiklik tekli
fini buraya getirmiş olmakla ne yapıyorsunuz; olmayacak bir konuda âdeta "bizim oğlan bina okur, 
döner döner bir daha okur" anlayışını buraya getirmek istiyorsunuz. Bundan dolayıdır ki, ben ve 
Refah Partisi Grubum olarak biz, Meclisin çalışmasının yanındayız. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Bunlar, zapta geçiyor... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Meclisin yapacağı çok önemli hizmetler vardır, çıkarması ge^ 

rekli olan kanunlar Vardır; ama, siz, sadece anayasa değişikliği deyip büyüttünüz, âlâyı valâ ile Tür
kiye'nin gündemine dağ gibi getirdiniz, fakat kocaman dağın bir fare doğurduğunu sonunda kamu
oyu anlayınca, bu sefer sıkıntıya düştünüz. 

Değerli arkadaşlar, bütün bunlardan şunu arz etmeye çalışıyorum : Meselemiz bağcıyı dövmek 
değil, üzüm yemektir. Eğer bu konuda samimi iseniz, samimi olarak bu Anayasanın Genel Kurul
dan geçmesini istiyorsanız, lütfen bu değişiklikleri yeniden tanzim edelim; gerekli düzeltmeler için 
önerge imkânları ve ilaveler söz konusudur; bunda ittifak edelim. Ama siz, bu tavrınızla, âdeta "bu 
Anayasa buradan geçmesin" der gibi bir hava estiriyorsunuz; bundan dolayıdır ki, bu öneriye kar
şı olduğumuzu, karşı olduğumu ifade ediyor, Genel Kurula saygılar sunuyorum. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Lehinde, Sayın Eyüp Aşık, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yarından itibaren Parlamento

nun çalışma saatlerini ve anayasa değişikliğiyle ilgili görüşmelerin ikinci turunun çalışma takvimi
ni düzerileyen önerinin, Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili olarak lehinde söz almış bulunuyo
rum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu konuya geçmeden, az evvel okunan öneriyle ilgili bir iki söz söyle
mek istiyorum. Bugünkü çalışmalar saat 21.00'e kadar uzatılmıştır ve az evvel okunan bir kaç mil
letlerarası antlaşma ile yarım kalmış bir kanun görüşülecektir. 
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Biz, dün Danışma Kuruluna, dövizzedelerle ilgili kanunun da bugün görüşülmesi yönünde 

öneri getirdik. Danışma Kurulunda, iktidara mensup arkadaşlarımız, haklı olarak, dövizzedelerle il
gili kanunun öne alındığını, Danışma Kurulunun yapacağı bir şey olmadığını ve bize, Meclis tati
le girmeden evvel mutlaka görüşüleceğini söylediler. 

Ben, bu vesileyle burada bir kere daha söylüyorum: Bu insanlar hakikaten bugün fevkalade 
zor, mağdur ve perişan durumdadırlar. Bakınız, anayasa değişikliği çalışmaları bu hafta biterse; ge
lecek hafta da, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşülecek. Eğer bir hata yapar da, bu kanun 
teklifini görüşmeden evvel Parlamentoyu tatile sokarsak -ki, ben de biliyorum, birçok milletvekili 
arkadaşımız, şimdiden tatil programlarını yapmış, ayın 15'inden itibaren yerlerini ayırtmışlardir-
büyük günah işleriz, yazık ederiz; bunu, bir kere daha, şimdiden hatırlatıyorum. Muhakkak suret
le, gerekirse, elden Danışma Kurulu önerisi getirerek, bu gece saat 21.00'e kadar değil, 24.00'c ka
dar çalışalım, imkân varsa, bunu, bugün bitirelim. Hayır, haftaya bırakalım diyorsanız, bunu hiç 
görüşmek aklınızda yoksa, eğer, bunu görüşmeden Parlamentoyu tatile sokmak niyetindeyseniz; ne 
olur Sayın Hükümet, ne olur sayın milletvekilleri, bu düşünceden vazgeçin, bu kanun teklifini gö
rüşmeden tatile girmeyelim; ne demek istediğimi bir iki ay sonra anlarsınız../ ! .;, ' 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlar; anayasa değişikliğine gelince, evvela şunu söyleye
yim: Bu Parlamentonun anayasa değiştiremeyeceği, sivil Parlamentonun bir değişiklik yapamaya
cağı yönündeki ithamlar, Parlamentoya yöneltilmiş bir iftiradır. Bu Parlamento anayasa değiştirir, 
değiştirecektir; yalnız, bir hususun altını çizeyim: Bu Parlamento, şimdiye kadar da Anayasa mad
desi değiştirdi; iki sene evvel, 133 üncü maddeyi beraber değiştirmedik mi... Bu Parlamento, 7-8 
sene evvel, Anayasanın 5 maddesini değiştirdi, hem de köklü maddeler, bugünküne benzer madde
ler. Seçmen yaşı 22'den 20'yc bu Parlamento tarafından indirildi; milletvekili sayısı 400'den 450'ye 
bu Parlamento tarafından çıkartıldı; Anayasanın 300 oy yerine, 270 oyla değiştirilebileceğine, bu 
Parlamento karar verdi; halka gitmeyi, referandumu, Anayasaya bu Parlamento tayin etti; yani, bu 
Parlamento, Anayasada ilk defa değişiklik yapmıyor. Öyle, "1876'dan beri ilk değişiklik" sözleri 
safsatadır, yanlıştır, yalandır; evvela bunu bir düzeltelim. Bu Parlamento, tıpkı 1987 yılında yaptı
ğı gibi, 1993 yılında yaptığı gibi, uygun görürse, belki 21 maddeyi, belki de daha azını, yarın öbür 
gün, bu hafta sonuna kadar inşallah yine değiştirecektir ve Anavatan Partisi olarak, bu görüşmele
rin öngörüldüğü şekilde, yarın -çarşamba- saat 13.00'ten, perşembe ve cuma günü saat 10.30'dan 
başlayarak 24.00'e kadar devam etmesini ve -inşallah ve inşallah- cumartesi de, bu hafta sonuna ka
dar da bitirilmesi için bütün gayreti göstereceğiz; çünkü, bir aydan bu yana, Türkiye'nin gündemi, . 
Anayasayla, anayasa değişikliğiyle doldurulmuştur; oysa, halkın gündemi bu değildir. Siz, her gün 
Parlamentodan, televizyonlardan, gazetelerden, halka sadece bunu pompalarsanız, halk da "acaba 
ne olacak, bunlar hiç mi bir şey yapamayacak" diye, biraz da, bizim aleyhimizde bir beklentiyle bu 
sonucu takip etmektedir; ama, biliniz ki, halkın gündemi bu değildir, dövizzedelerin gündemi bu 
değildir, işçilerin gündemi bu değildir, memurların gündemi bu değildir; yani, pek çok insanımı
zın, çiftçimizin, memurumuzun, emeklimizin gündemi bundan ibaret değildir. Onun için, bir an ev
vel, bu hafta sonuna kadar bu anayasa değişikliğini bitirelim; sonra/Türkiye'nin gündemine, neler 
yapacağımıza dönelim. 

Bu arada, bir xhususu daha söylemek istiyorum. Anayasa değişikliğinin ikinci turuna geçerken, 
maalesef, birinci turda yedi-sekiz maddede, fevkalade düşük rakamlar çıkmıştır; yani, bunlar, 200-
220 civarında olan rakamlardır. Gerçi,' bunlar, katılımın azlığıyla, birinci tur oylamadaki rakamla
rın önemsizliğiyle izah edilebilir; ama, iyi tahlil ettiğimiz zaman, bu maddelerde 120 ilâ 160 civa-. 
rında ret oyunu görüyoruz. İkinci tura geçerken, muhakkak, bu ret oylarının eritilmesi, kırmızı ren
gin beyaz renge döndürülmesi lazımdır. 
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Bunun için, memnuniyetle ifade edeyim ki, bir komisyon çalışmaları başlatılmıştır; ama, daha 

şimdiden, Sayın Başbakanın "o komisyondan ne çıkarsa çıksın, bizim Grubun oyu değişmez" diye 
yaptığı açıklamalar, özellikle, bu Anayasadan en fazla beklenti içerisinde olan kamu çalışanlarını, 
herhalde tedirgin etmiştir. 

MEHMET- HALİT DAĞLI (Adana) - Doğru söyle Eyüp! 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Biz, Anavatan Partisi olarak, açıkça söylüyoruz. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Sen, içinden geçeni söyle. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Efendim, Sayın Başbakan dün açıkladı; yani, bize de açıkladı, ka
muoyuna da açıkladı. CHP'nin ve Anavatan Partisinin isteği doğrultusunda, komisyonda, kamu ça
lışanları lehine bir düzeltme yapılsa bile, Doğru Yol Grubunu bağlamayacağını, dolayısıyla, böyle 
bir değişikliğin buradan geçmesi için hiçbir taahhütte bulunulmayacağını Sayın Başbakan açıkla
mıştır; ben zannediyorum ki, bu açıklamadan sonra, kamu çalışanları, hayli umutsuzluğa düşmüş
tür. 

Bizim görüşümüzü sorarsanız, 24 üncü maddeyle bağlantılı olarak Anayasanın tüm değişiklik
lerinin önünü nasıl ki tıkamadıysak, "Refah Partisi katılmasa dahi, değiştirebileceğimiz maddeleri 
buyurun değiştirelim" dediysek, şimdi, CHP ile Doğru Yol Partisi anlaşamasalar dahi, kamu çalı
şanlarıyla ilgili, üniversite öğretim görevlilerinin siyaset yapma haklarıyla alakalı maddelerde an-
laşamazsanız dahi, bunların önü kesilmesin, geri kalan maddelerde görüşmelere devam edelim 
şeklindeki önerimiz olumludur, Anayasanın değiştirilmesi, başarıya ulaştırılması yönünde yine ça
lışacağız. 

. KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Samimi misiniz Sayın Aşık? 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Efendim, samimiyetin ölçüsünü nasıl anlayacağız; bu konuda iki 

şey vardır; birincisi, diyebilirsiniz ki, acaba burada gizli oylamalarda hasıl oy kullandınız? Eğer, 
gizli oylamalarda bizim oyumuz müspet olmasa, herhalde, 298 rakamını CHP ile siz toplamadınız. 

VELİ AKSOY (İzmir) - Bizim oylar ne oldu? 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Bİr madde... 
EYÜP AŞİK (Devamla) - Efendim, 10 maddede kabul oyu 270'in üzerine çıkmıştır. CHP ile 

Doğru Yol Partisinin sayısı toplam 247'dir. Her maddede en az 15 eksiğiniz var; buraya getirebil
diğiniz üyelerin; muhtemelen bir kısmının müspet oy kullanmadığını; ama, hepsinin kullandığı oy
lan müspet olarak saysak bile, 230 oyunuz, 290'a çıkmışsa, en azından, bunu bize yazmak zorun
dasınız. 

VELİ AKSOY (İzmir) - Biz ne oluyoruz? 
EYÜP AŞIK (Devamla) - En azından, bu rakamı bize yazmak zorundasınız; ama, samimiye

tin bir diğer ölçüsü... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Bunlara ne gerek var? 
EYÜP AŞIK (Devamla) - Efendim, "samimi misiniz" diye laf-atıyor; 
Samimiyetin bir diğer ölçüsü de, en azından, burada, görüşmelere katılmaktır. Belki, yakından 

takip etmediniz; ama, haberlerde izlemişsinizdir, birinci turda, 21 maddenin görüşmelerinin tama
mına katılan tek genel başkan, Anavatan Partisi Genel Başkanıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Birinci turda yapılan oylamalara en az eksikle -linçi, 2 nci, 3 üncü, 4 ve 5 inci madde oyla
malarında, sadece, iki veya üç milletvekili eksikle- katılan parti Anavatan Partisidir. (DYP sırala
rından gürültüler) 
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BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Her oylamaya, en az, 10-15 milletvekili eksikle katılan da sizsiniz. 
Şimdi, bu durumda, bize "samimi misiniz" diye sormaya hakkınız var mı... Bunu, bir tarafa bıraka
lım... 

Biz diyoruz ki, kamu çalışanlarıyla ilgili... 
BAŞKAN - Sayın Aşık, lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) - Şimdi, komisyonda görüşülen ve ilk metne dönülmesi şeklinde mu
tabakat sağlanan Anayasanın 67 nci ve 128 inci maddelerinin değişikliği, geliniz "siz anlatsanız bi
le, biz görüşümüzden vazgeçmeyiz" inadından vazgeçiniz de, olumlu çıksın. Yoksa, kamu çalışan
larıyla ve üniversite öğretim görevlileriyle ilgili maddeler, bu önerinin içinde geçmezse, biliniz ki, 
övüneceğiniz bir paket çıkmamış olacak. Çünkü, toplumun asıl beklentilerini, memurların, öğretim 
üyelerinin beklentilerini karşılamayan topal bir değişiklik olacak. 

Bir kere daha, anayasa değişikliğinin ilk defa yapılmadığını, bu değişikliğin, 1987 ve 1993 yıl
larında olduğu gibi -inşallah- bu sefer de olumlu ve başarılı şekilde sonuçlanacağını ve çalışma sü
relerinin bu amaçla tanzim edilmesinin uygun olacağını belirtiyorum. 

Dövizzedelerle ilgili kanun teklifi görüşülmeden, tatile girmemeniz gerektiğini tekrar hatırla
tıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aşık. 
Lehinde, Sayın Halit Dumankaya, buyurun efendim. 
Sayın Dumankaya, süreniz 10 dakika. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Anavatan Partisi, anayasa değişikliği lehinde çalışmalar yapıyor. Onun için, biz, anayasa de
ğişikliğinin hiç aleyhinde olmadık. Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz, tüm si
yasî çalışmalarını bir tarafa bırakmış ve gelmiş, Grubunun başına oturmuş. Sayın Eyüp Aşık'ın söy
lediği gibi, Anavatan Partisi liderinin dışında hiçbir lider, tam tekmil oy kullanmamıştır. Sonra, bir 
güven meselesi vardır; Anavatan Partisi ve onun lideri, yapamayacağı bir şeyi söylemez. 

Biz, anayasa değişikliğinin gündemi işgal etmesine de karşıyız; yani, gündemde, anlatıldığı 
şekliyle, çok büyük sorunlar vardır. Türkiye'nin, gerek içinde gerek dışında, gündemi doludur. Bu 
anayasa değişikliğiyle gündemi oyalamak, İktidarın işine gelebilir; ama, biz, Anamuhalefet Partisi 
olarak, bir an evvel, bu anayasa değişikliği çalışmalarının tamamlanarak, gündemden kaldırılması
nı bekliyoruz. 

Sayın Aşık anlattı; dövizzedeler, peyderpey intihar ediyorlar, insanlar ölüyor; öğretmen, bor
cunu ödeyemediği için intihar ediyor. Öyleyse bu kanunun çıkarılması lazım hem de Meclis tatile 
girmeden evvel çıkarılması lazım; yoksa, bir kişi daha ölürse, sizin yapacağınız tatil, bizim yapa
cağımız tatil insana haram olur, üzüntüden tatil yapılamaz. 

Değerli arkadaşlarım, İktidarın alıştığı bir konu vardır; devamlı olarak denetimleri gündemden 
kaldırıyor; bu da çok önemli bir konudur, muhalefetin denetim yollarını tıkatıyor. Anayasa deği
şikliğiyle ilgili olan konuya bir şey demiyorum; ama, bu gündemde 811 tane sözlü soru bekliyor. 
Bunlar güncel sorulardır. Bu sözlü soruların 516 tanesini Anavatan Partili milletvekilleri vermiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Kaç tanesi senin? 
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HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Ben de Anavatan Partili milletvekili olduğum için, ka

çı benim olursa olsun... 

295 tane sözlü soru, Anavatan Partisinin dışındaki diğer partilere mensup milletvekillerince 
verilmiştir. 

Bunların konusu nedir; esnafla ilgili sadece benim en azından beş on tane sorum gündemde 
bekliyor. Esnaf perişandır; 47 bin Bağ-Kur'lu, borcunu ödeyemediği için münavebeli olarak ceza
evine konuluyor; belki şu anda cezaevleri bunları almıyor ve sırada bekliyorlar. Bağ-Kur'luya, prim 
borcunu ödeyemediği için genellikle on günlük bir ceza veriliyor; 47 bin esnafımız cezaevindedir 
veyahut da sıra beklemektedir. Elbette ki, bu esnafların oda başkanı, Sayın Başbakanı alkışlayabi
lir; çünkü, o, esnafın derdini bilmiyor; o, Net Aktif Vergisini ödeyemediği için kepenk kapayan es
naftan kopmuştur. 

Yine, birçok yolsuzluk olayı, gündemin "Sözlü Sorular" kısmını işgal etmektedir. Hükümet, 
her nedense, bakanlarını burada oturtmamakta; yolsuzlukla ilgili sorulara ya bakanlarını Genel Ku
rulda oturtmayarak cevap vermemekte veyahut da Başkanlık Divanı kararı alıp İktidar Partilerinin 
parmak çoğunluğuyla bu denetim yollarını tıkamaktadır. 

TRT ile ilgili sözlü sorularımız gündemdedir. TRT, yanlı yayın yapıyor. Biz, ona artık, TRT 
demiyoruz; İktidarın borazanı haline geldiğini söylüyoruz. Meclis Televizyonu olmasa, buradaki 
sesimizi halka duyuramayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, yine, bankalarla ilgili sözlü sorularımız gündemde beklemektedir. Ka
mu bankalarından birçok kişiye, mesela -sorarsanız Emlak Bankasından- Banker Bako'ya, hem de 
bir günde 65 milyon mark kredi verilmiştir. Bunların sorumluları ne âlemdedir diye soruyoruz? 

AHMET SAYIN (Burdur) - Engin Civan'a ne verdiniz?! 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakınız, diğer batık kredileri yanında, Şekerbankı 20 

milyon mark dolandıran Yahya Demirel'in Kıbrıs'taki batık bankasına, 4,5 milyon dolar kredi ve
rilmiştir ve para batmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, devleti dolandıran bu kişiye, bu parayı nasıl verirsiniz diye soru
yoruz. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, biraz da önergenin lehinde konuşursanız memnun olurum. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Tabiî, önergenin lehinde konuşuyorum, yani Anamuha-

lefet partisi, Anayasa değişikliklerinin yapılabilmesi için, bu sorulardan vazgeçerek fedakârlık ya
pıyor diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yine, sorularımızda, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından bazı kişi
lere silah hediye edildiği iddia edilmiştir. Bir kişiye, hem de kayınbiraderine 7 tane silahı nasıl ve
rebilirsin diye soruyoruz ve bunun cevabını verin diyoruz; çünkü, bu silahların ticareti yapılıyor, 
15 milyon liraya aldığı silahı 250 milyon liraya satıyor. (DYP sıralarından gürültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Kalemli'ye verdi ya!.. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Yanlış biliyorsun, yanlış!.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bağışlıyor... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Satabilir mi!.. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Bilmeden konuşuyorsun!.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Satmıyorsa, hediye ediyor... 

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim... 
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HALtT DUMÂNKAYA (Devamla) - O nedenle, kayınbiradere 7 silah verilir mi?.. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Kalemli'ye verdi ya!.. 
HALİT DUMÂNKAYA (Devamla) - Çocuğuna, kocana, nereden buldun da bu silahı veriyor

sun diye... Değerli arkadaşlarım, bu konularla ilgili sorular da gündemde bekliyor diyorum. 
Yine, Başbakanın servetiyle ilgili sorular, bil gündemde bekliyor diyorum... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, bunların gündemle ilgisi yok... 

Y. FEVZt ARICI (İçel) - Ne alakası var?.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) -Şimdi, bu millet, şunun açıklanmasını istiyor : Diyebi

lirsiniz ki, komisyon kurulmuştur... Bu komisyon, eğer, sadece Başbakanla Anamuhalefet Partisi 
Genel Başkanının servetlerini araştırsa, netice alınırdı; ama, bin kişinin serveti araştırılırsa, netice 
alınmaz. 

Biz demiyoruz ki, Amerika'ya niye servet kaçırdı!... Biz diyoruz ki, bu servetin kaynağı nere
dendir; meşru mudur, meşru yollardan mı Amerika'ya gitmiştir; işte, bunun da cevabını bekliyoruz. 
Biz beklemiyoruz, bizi dinleyen Türk halkı da bunun cevabını bekliyor; o nedenle, bu Anayasanın, 
önümüzdeki günlerde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...gruplarınızın burada hazır bulunmasıyla, hep beraber

ce, değiştirilecek maddelerini değiştirip, bunun, bu hafta gündemden kaldırılmasını bekliyor, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) - Sayın Dumankaya, seni Doğru Yola almayacağız. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Öneri üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Efendim... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, yalnız, Başkanlık bir usulsüzlük yapıyor. Tutanağa 

geçmesi için söylüyorum; bu öneri, buraya geldi, tartışıldı, oylandı ve şimdi kabul edildi; ama, san
ki, kabul edilmiş gibi gündem düzenlenmiş. Yani, bu, biraz, Parlamentoya karşı saygısızlık oluyor; 
karar önceden verilmiş gibi; böyle olmaz. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Kabul edilmiş gibi değil; öneride "önerilmiştir" deniliyor. 
BAŞKAN - İlk tur görüşmeler, 29.6.1995 Perşembe günü tamamlanmıştır; o kadar bir izahat 

verilmiştir. Anayasa hükmüne göre, 48 saat geçtikten sonra gündeme alınabilir; ama, dediğiniz dü
şünülebilir, olabilir tabiî. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Burası karar vermeden! Vermiş gibi olmaz yani. 

BAŞKAN - Neyse efendim, bugün almasak, yarın alırdık; fark etmez; fazla önemli bir şey de
ğil. 

2. - Genel Kurulun çalışma saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ve gö
rüşülecek konulara ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş öneri
leri vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulununun, 3 Temmuz 1995 Pazartesi günü yapılan toplantısında, siyasî parti 
gruplan arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin, İçtüzüğün 19 
uncu maddesi gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Turhan Tayan 
Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili 

Öneriler: 

1.- Genel Kurulun, 4.7.1995 Salı günü 15.00-21.00 saatleri arasında çalışması ve bu birleşim
de, sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek, yalnızca, kanun tasarı ve teklifle
rinin görüşülmesi önerilmiştir. 

2.- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
204 üncü sırasında yer alan, 738 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 38 inci sırasına alınması 
önerilmiştir. 

BAŞKAN - Önerinin lehinde, Sayın Cengiz Bulut; aleyhinde, Sayın Abdullatif Şener söz is
temişlerdir. 

Yalnız değerli arkadaşlarım, rica ediyorum, öneriye bağlı konuşalım. Bakın, biraz önce Sayın 
Dumankaya söz aldı ve öneriyle hiç ilgisi olmayan konuları konuştu. Bunlarla ilgili olarak gündem-
dışı söz isteyin, söz vereyim; ama, Meclisin çalışmasını lütfen tasarruflu kullanalım. Buraya gelip 
de, konu dışında hususlara temas edildiği takdirde, maalesef, yeni yeni sataşmalar oluyor ve Mec
lisin çalışması da çıkmaza giriyor. 

Sayın Bulut, süreniz 10 dakika ve önerinin lehinde konuşuyorsunuz; buyurun. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün -salı gü

nü- saat 21.00'e kadar çalışma kararı alacağız; ancak, bu kararın saat 24.00'e kadar olmasında da
ha büyük fayda var. Yarın, öbür gün ve diğer günler, anayasa değişikliği görüşmelerinin tamam
lanması ve ilgili maddelerin oylanması için gece saat 24.00'e kadar çalışacağız. Parlamento geçen 
hafta olağanüstü çalıştı, her çalışma günü saat 24.00'e kadar çalıştı. Bu Parlamento, daha önceki 
hafta yine saatlerce çalıştı ve burada birçok oylama yapıdı. Bugün de -Cenabı Allah kısmet eder
se- yine aynı şekilde belirli bir saate kadar çalışma karan alıyoruz ancak, burada, bu meseleyi, keş
ke saat 24.00'e kadar uzatsak; çünkü, şu anda, insanlar, bu meselede bizi bekliyor, bu meseleyle il
gili problemi olan ve bu meselede yapmış olduğunu hayatıyla ödeyen insanlar bizden bir medet 
bekliyor. 

Biz, biraz sonra, bazı meseleleri konuşacağız... Geçen gün, Parlamento olarak, bir tasarıyı 31 
inci sıraya aldık; ama, maalesef, devamlı, yeni tasarı ve teklifler 31 inci sıraya alındıkça, mevcut 
olanların 32 ve 33 üncü sıraya kaydığını görüyoruz. 

Bugün, biz, saat 24.00'e kadar çalışırsak, tahmin ediyorum, şu anda, büyük bir umutla, medet 
umarak bizi bekleyen insanların yaralarına derman oluruz; çünkü, bu konuda hazırlanmış kanunlar 
var, bu, meşhur dövizzedelerle ilgili komisyondan geçmiş bir kanun teklifi var; komisyonun aşağı 
göndermiş olduğu bir karar var ve yine Genel Kurulun bu dövizzedelerle ilgili kanun teklifinin 31 
inci sıraya alınması için almış olduğu bir karar var. 

Eğer, diğer günlerde olduğu gibi, bugün de, bir iki saat daha fazla çalışırsak, bir iki saat daha 
fazla mesai verirsek, tahmin ediyorum, bu, ormanla ilgili kanun tasarısının hemen arkasından dö-
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vizzedelerle ilgili kanun teklifi gelebilir ve bu meseleyi burada görüşebiliriz. Eğer, çalışırsak, eğer, 
iki üç saat daha fazla oturursak, inanın, birçok insanın hayatını kurtarmış olacağız; sizi bekliyorlar, 
Parlamentoyu bekliyorlar, milletvekillerini bekliyorlar. İnanın, birçok insanın... 

TURHAN TAYAN (Bursa)-Hemen başlayalım, görüşelim... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Peki başlayalım... 

Çalışma süresini 24.00'e kadar uzatırsak, ilgili kanun teklifini de gündeme aldırabilirsck çok 
iyi olur. Samimî söylüyorum, bu meselenin, partisel bir... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - 2 saat boşa gitti. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - 10 dakikalık süremi kullanmayacağım; 2 dakika oldu, 3 daki
kada hemen bitireceğim. 

İnanın, bu mesele, parti meselesi değildir. Şu anda, bizi bekleyen, ölümü erteleyen, intiharı er
teleyen insanlar var. Gelin, bu işi, beraber çözelim, gelin, Parlamento olarak, bu meseleyi, bir an 
önce çözelim, bir an evvel bitirelim. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut, konuya bağlı kaldığınız için de... 

Önergenin aleyhinde, Sayın Şener; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 dakikalık süremi 

doldurmak üzere çıkmadım; meramımı anlatıp, hemen inmeye çalışacağım. * 
Değerli arkadaşlar, şimdi, Doğru Yol Partisinin, Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamadığı 

gerekçesiyle sunduğu bu öneri üzerinde önce şunu belirtmek istiyorum: Danışma Kurulunda, bir 
kere, bugün için, salı günü için, denetim konularından vazgeçilip de kanun tasarı ve tekliflerine ge-
lineceğiyle ilgili somut bir teklif gelmiş değil. Sadece, anayasa değişikliği görüşmeleri bugün baş
lasın mı başlamasın mı sorunu vardı ve bu, karara bağlanamamıştı. Aynı şekilde, kanun tasarı ve 
tekliflerinin 204 üncü sırasında yer alan 738 sıra sayılı kanun tasarısının ön tarafa çekilmesiyle il
gili de bir teklif gelmemişti. Dolayısıyla, oybirliği sağlanamadığı gerekçesiyle olayın buraya geti
rildiği şeklindeki bu yazı, olayı gerçek boyutuyla ifade etmiyor; onu burada belirtmek istiyorum. 
Bu haliyle Genel Kurulda oylanabileceği kanaatinde de değilim, usul açısından bunu belirtmek is
tiyorum. 

Diğer taraftan, evet, eğer bugün kanun tasarı ve teklifleri görüşülecekse, grupların hazırlıklı 
olması lazım, hangi konuların görüşüleceğinin belirlenmiş olması lazım. Eğer, gruplar ve milletve
killeri bugünkü gündemi bitmiyorlarsa, bugünkü gündem konusunda bir belirsizlik varsa, burada
ki görüşmelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini düşünmek mümkün değil. 

Bugün ne konuşulabilir; sırada bulunan bazı kanun tasarı ve teklifleri var, mutlaka onların usu
len görüşülmesi lazım. Geçen haftadan kalan orman yangınlarıyla ilgili bir kanun tasarımız vardı, 
zaten bunun birkaç maddesi kaldı; kısa zamanda, en fazla yarım saat içerisinde bitebilecek bir ko
nudur. Saat 21.00'e kadar, burada hangi kanun tasarı ve tekliflerini müzakere edeceğiz?!. Bu konu
da, muhakkak ki Doğru Yol Partisi Grubunun bir bilgisi vardır; ama, doğrusu benim bir bilgim yok 
ve diğer grupların da bu konuda kesin bir kanaatleri olduğu düşüncesinde değilim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - İmzanız var... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Eğer, daha önceki haftalarda, Danışma Kurulunda oy

birliği sağlanarak, Meclis gündemine alınan tasarı ve tekliflerde mutabakatımız varsa, orman yan-
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gınlarıyla ilgili tasandan sonra, gündeme gelmesi gereken teklif -biraz önce konuşan arkadaşları
mızın da belirttikleri gibi- dövizzedelerle ilgili tekliftir. Doğrusu, bu konuda görüşme yapılıp ya
pılmayacağı konusunda da bir bilgimiz yok. Yani, sıra ona geldiği zaman "Hükümet burada, Ko
misyon burada" denilecek imi denilmeyecek mi? Eğer, bu konuda da bir açıklamada bulunulursa 
memnun kalırız. I 

Diğer taraftan, bu öneriyle ön sıraya çekilen, ozon tabakasıyla ilgili anlaşma da, şu an mutta
li olduğumuz, haberdar olduğumuz bir konudur. Dolayısıyla, böyle sürpriz gelişmelerin sağlanma
masını temenni ediyorum ve en azından... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Bunu söyleyemezsiniz... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Söyleriz efendim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Burada yazılı olduğuna göre, bunu söyleyemezsiniz; 204 
üncü sırada yazılı, "şimdi muttali olduk" diyemezsiniz. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Evet, 204 üncü sırada yazılı; ama, şimdi diyorsunuz ki 
"38 inci sıraya alıyoruz" Bunun, en azından, Danışma Kurulunda söylenmesi lazım. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Söyledik. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Hayır efendim. Yani, ben, şu yazının da usule uygun ol

madığını ifade etmek istiyorum. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Niye imzaladın?!. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Orada imzam yok; siz, başka bir şeye bakıyorsunuz "im

zan var" diyorsunuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bilmezler... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, burada görüşmelerin sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesi için, gündem konusunda kesin ve tam bilgi sahibi olmayı beklediğimizi ifade 
ediyorum. 

Bugünkü mesaimiz açısından da -en azından- eğer, şu gündemdeki sıralamaya bağlı kalınırsa, 
görüşmelerin daha sağlıklı yürüyeceği kanaatimi ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın Şener, aslında, bence, sizin belirttiğiniz önemli bir konu var; "Sayın Doğru Yol Partisi 

Grubu Başkanvekili, bu önerilerini dünkü Danışma Kuruluna getirmedi" mi diyorsunuz? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Getirmedi efendim, gelmedi. 

BAŞKAN - Dün Danışma Kurulu toplantısı vardı; oybirliği sağlanamadığı için, grup önerisi 
olarak geliyor; arkadaşlarımız da "getirdik" diyorlar. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Aşık, lehte mi aleyhte mi konuşacaksınız? 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Lehinde, Sayın Başkan. \ 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Şov yapma; niye uzatıyorsun... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aşık. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. . 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önerinin lehinde söz almış bu

lunuyorum; çünkü, bu öneriyle, iki husus getiriliyor; bunlardan biri bugün saat 21.00'c kadar çalış
ma... Ben, önerinin lehinde söz alıyorum, hatta biraz evvel bahsettiğim dövizzedelerle ilgili kanun 
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teklifini de görüşme imkânı varsa ve şu anda değiştirme şansımız varsa Sayın Başkan, saat 21.00'i, 
24.00 olarak değiştirelim. Bu gece saat 12'ye kadar çalışalım, hazır, kanun görüşürken, bu işi de bi
tirmiş olalım; yani, bir ilave öneri de getiriyorum. 

Ayrıca, önerinin 2 nci maddesindeki, bir tasarının 38 inci sıraya alınması, çok Önemli bir hu
sus değildir; doğrudur; alınabilir, alınsın. Yalnız, Sayın Şener'in dediği doğrudur; dün, önce, bugün 
için anayasa değişikliğinin görüşülmesi önerilmişti; ama, anayasa değişikliği görüşmeleri yarına 
bırakılınca, bugün, bunlar -velev ki, orada görüşülmeden olsun- acaba, bu kanun tasarılarını görü
şebilir miyiz diye gündeme getiriliyor. Bence, bugünü boş geçirmekten iyidir; hatta, saat 21.00'e 
kadar değil, mümkünse, saat 24.00'e kadar çalışıp, biraz evvel bahsettiğim kanunu da çıkarmakta 
fayda vardır. 

Yüce Heyete saygıyla arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, öneriyi yeniden okutup, maddelerini ayrı ayrı oylarınıza sunaca

ğım. . 
Efendim, ben şunu anlıyorum; bu önerinin, Danışma Kurulunda görüşüldüğü; ancak, oybirli

ği sağlanamadığından dolayı buraya geldiği şeklinde yorumluyorum; çünkü, benim anlayışıma gö
re, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre, Danışma Kuruluna gelmeyen bir konuyu, bir grubun, ayrı
ca buraya getirmesi mümkün değildir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Öyle değil efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - DYPyi kurtarmak için, Danışma Kurulundan geliyor tabiî!.. 

BAŞKAN - Bizim görüşümüz budur; biz bunu, Danışma Kurulunda konuşulduğu gerekçesi
ne dayanarak burada oyluyoruz. 

Önerileri okutuyorum : 
Öneriler; 
1.- Genel Kurulun 4.7.1995 Salı günü 15.00-21.00 saatleri arasında çalışması ve bu birleşim

de sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek, yalnızca kanun tasarı ve teklifleri
nin görüşülmesi önerilmiştir. 

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

2 nci öneriyi okutuyorum : 
2.- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 

204 üncü sırasında yer alan 738 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 38 inci sırasına alınması 
önerilmiştir. 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi alınan karar gereğince gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 

Komisyonlardan Gelen Diğer İşler"bölümüne geçiyoruz. 

Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/ . .- Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11343) (S. Sayısı : 71) 
2. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (11306) (S. Sayısı; 82) 
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3. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kamın Tasarısı ve Anayasa 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayıst: 139) 

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

5. - 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) 

6. - İl 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) 

7. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ye Görevleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. 
Sayısı : 66) 

8. - 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) 

9. - İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görey ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691) 

10. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699) 

İL- Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 

BAŞKAN-71,82,139,134,283,391,66,201,691,699,798 sıra sayılı kanun tasarıları, tek
lifleri ve yetki kanunu tasarısıyla ilgili komisyon başkanı, başkanvekili veya bu konularla ilgili ola
rak tespit edilmiş komisyon sözcüsü Genel Kurul Salonunda var mı? Yok. 

Ertelenmiştir. 
- 12. - 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlangıç Met

ni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1007, 2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 
861 ve 861'el inci Ek) 

BAŞKAN - 7.1İ. 1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Başlan
gıç Metni ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin müzakaresine, biraz önce 
alınan karar gereğince, yarın başlayacağız. 

13. - Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 6831 Sayılı Orman Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 
23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Kanununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Da
ir Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı: 806) (1) 

(1) 806 S. Sayılı Basmayazı 29.6.1995 Tarihli ve 132 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

- 393 -



T.B.M.M. B:133 4 . 7 . 1 9 9 5 0 : 1 
BAŞKAN - Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

ması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 6831 Sayılı Or
man Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili A.Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu 
ile Türk Ceza Kanununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletve
kili Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Ka
nun Teklifinin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde, 1 inci madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Re
fah Partisi Grupları adına konuşulmuştu. \ 

Gruplar adına başka söz isteyen var mı efendim? 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin)-Ben söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Hükümet söz istiyor. 
Buyurun efendim. 
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - 1 inci madde üzerinde mi efendim? 
BAŞKAN - Tümü üzerinde... Pardon 1 inci madde üzerinde... 
Sayın Bakan, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen 
hafta, madde görüşmeleri tamamlanmıştı, saat de 24.00 olunca sorulara cevap verememiştim; Yü
ce Heyete bunları arz etmek istiyorum. 

Orman yangınları konusunda, tüm siyasî partilerimiz aynı kanaattedir. Cezalar caydırıcı ol
maktan çıkmıştır; cezaların artırılması konusunda, bütün siyasî partilerin müşterekliği vardır. An
cak, bu kürsüden, bana "Orman Bakanı olarak siz ne yaptınız, neleri yapmayı düşünüyorsunuz" gi
bi sorular sorulabilirdi; ama, maalesef, bu yüce kürsüde, böylesine, ülkenin müşterek sorunu olan 
bir konuda yine polemik yapılmıştır. 

Buna geçmeden önce "hiçbir şey yapmadınız" diyen milletvekilime, bu sene, farklı olarak, ne
leri yaptığımızı söylemek istiyorum: Orman Bakanlığına, cumhuriyet tarihinde, havadan ve yerden 
müdahaleler için 92 adet arozöz alınmışken, 1995 yılında, 43 adet büyük arozöz alınmış ve devre
ye konulmuştur; 60 arozözün daha ihalesi sürmektedir. Bu demektir ki, cumhuriyet tarihinde 92, 
bir yılda 103 arozöz alınmış. 

Ayrıca, havadan müdahale edebilecek 6 küçük helikopterimiz var; bu helikopterlerle, yaklaşık 
30 işçi taşınabiliyor. Biz, ayrıca, 1995 yılında, yangınlara daha süratle yetişmek için, Rusya'dan, 6 
tane, beheri 25 işçi taşıyabilen ve 2 ila 3 tori su atabilen helikopter kiraladık ye devreye koyduk. 
Bunlar, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde ve İstanbul'da, yangına birinci derecede hassas olan bölgele
re tahsis edilmiştir. 

Demek ki, 1995 yılında, geçmiş yıllara nazaran, yüzde 100'ün üzerinde, havadan ve yerden 
müdahale için araç ve gereç alınmıştır. O halde "hiçbir tedbir alınmadı" gibi ifadeler tamamen ger
çek dışıdır. Bu kürsüden, kamuoyu önünde, gerçekleri ifade etmek lazımdır; çünkü, bu yüce kür
süde söylenen her kelime tutanaklara geçmektedir, tümü doğru olmalıdır. Bizden sonra gelecek 
olan milletvekillerimiz, bu zabıtlara baktıklarında, ne konuştuğumuzu görmelidirler. Bu nedenle, 
burada söylenenler gerçekdışı olmamalıdır. 

Yine, gerçekdışı bir ifade; Orman Bakanlığı, işçileri işten atmış ve bunlardan, 5 bin kişi dava 
açmış, hepsi geri dönmüş!.. Ben merak ettim ve tüm bölgelerden sonuçları aldım; 1994 yılında işe 
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almadığımız işçilerden, daha doğrusu "işimiz var; ama, ormanda, büroda değil" dediğimiz işçiler
den 112'si dava açmış ve bunlardan da davayı kazanan sadecel8 kişi. Bakın, 5 bin kişi; 18 kişi!.. 
Yani, böyle, afakî ve ciddiyetten uzak rakamları bu kürsüde ifade edip, zabıtlara geçirtmek son de
rece yanlıştır. 

Hiçbir cumhuriyet hükümetinin, millî bir konuda, ormanların yanması gibi bir konuda'ihmali 
söz konusu değildir. Bunu düşünmek bile son derece zayıf bir harekettir. Eğer cumhuriyet hükü
metleri ve o dönemde çalışan insanlar için -ormancılar için, orman yangınlarında çalışanlar için, 
vatandaşlar için- bunu ifade edersek, son derece yanlış bir şey yapmış oluruz. Bu, bu meslek gru
bu mensuplarına, yangını söndürmek için şehit düşen ormancılara, yine yangını söndürmek için şe
hit düşen güvenlik güçlerine, yangını söndürmek için şehit düşen orman köylüsüne bir hakarettir 
ve onların onurunu, onların gücünü zedeler. Bunun için, burada, tüm orman köylülerine, vatandaş
larımıza şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. 

Bugüne kadar, 4 Temmuz itibariyle Türkiye'deki durumumuz nedir; Yüce Meclise bir de bu 
konuyu arz etmek istiyorum: 4 Temmuz 1995'e kadar 404 yangın vakası olmuş ve bu yangınlarda 
1 100 hektar orman yanmıştır. Aynı tarihe kadar, geçen sene 5 bin hektar, ondan önceki sene 3 bin 
hektar, daha önceki sene de 2 800 hektar; yani, son 7 yıl içerisinde, 4 Temmuz gününe kadar, dört
te bir, üçte bir gibi bir fark... Bu ise, halkımızın, köylümüzün, özellikle orman çalışanlarımızın, 
yangın mahalline zamanında gidip, başarılı bir şekilde müdahale etmesinden kaynaklanmaktadır ve 
bundan sonra da, alman önlemlerle beraber, inşallah, çok daha az sayıda yangın olacaktır. 

COŞKUN GÖKALP(Kırşehir)-Hiç olmasın Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - İnşallah hiç olmaz; ama, biz, bütün tedbir

leri aldık. Özellikle İstanbul civarında, trafik nedeniyle yangın mahalline yetişilemiyordu. Bu ne
denle, İstanbul'da orman havaalanı yaptırıyoruz; orman içerisinde, uçaklarımızı, helikopterlerimi
zi, arozözlerimizi konuşlandıracağımız havaalanı, on onbeş gün sonra bitmek üzeredir ve bu hava
alanı sayesinde, İstanbul'un herhangi bir köşesinde yangın çıktığı zaman, trafik sorunu olmadan, 
süratle yetişip söndürme imkânı olacaktır. 

Bakanlığımız, bütün tedbirleri almıştır; ancak, bugün, orman yakanlara verilen cezalar caydı
rıcı olmaktan çıkmıştır. Özellikle son yıllarda "örgütlü orman yakma" gibi, yeni bir yangın türü da
ha çıkmıştır. Bu türü de içerisine alan ve caydırıcı olan bir yasa tasarısı önümüze gelmiştir. Yüce 
Kurulun eleştirilerine, katkılarına ve her türlü öneriye açığız. Ormanlarımız millî varlığımızdır, tü
mümüzün malıdır, 60 milyonun malıdır; siyasî istismar yapmak kimseye bir şey kazandırmaz ve 
bu kürsüden, böylesine millî bir konuyu çarpıtmak da kimseye bir şey vermez (DYP sıralarından 
alkışlar) İstismar, ancak kamu vicdanını yaralar, orman çalışanlarını yaralar, şehit olanların ailele
rini yaralar. Hele, bunu bir meslek mensubu yaparsa, o, çok daha feci bir şeydir. 

"Yasa tasarısı huzurlarımıza geç getirildi" deniliyor; hayır, geç getirilmedi; geçen sene bu ta
şarı hazırlandı, komisyonlardan geçti, buraya geldi; ama, geç getirildiğini söyleyenlere sormak la
zım; on yılda niye bu tasarıyı getirmediniz, o zaman ormanlar yanmadı mı?!. 1985 yılında 26 bin 
hektar orman yandı; siz, niye caydırıcı yasa tasarısını getirmediniz; 1988 yılında 18 bin hektar yan
dı; niye bu tasarıyı getirmediniz, niye önlem almadınız diye size sormazlar mı... 

Biz, geçen sene, örgütlü yangınlar çıkması sonucu, hemen yeni bir tasarı hazırladık, komis
yonlardan geçti, gündeme geldi ve bugün de öncelikle görüşüyoruz. Bu yasa tasarısı millî bir tasa
rıdır, 60 milyonun beklediği bir tasarıdır; çünkü, kamu vicdanı rahatsız. Bir örgüt, orman yakmak 
üzere bir komşu ülkede eğitim gördüğünü söylüyor. Bu durumda, tedbirsizlik ve dikkatsizlikten or
man yakmanın 7 günden başlayan bir cezası varsa; yani, caydırıcı bir yasanız yoksa, yeni bir cay
dırıcı yasa getirme zorunluluğu vardır. 
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Bir de, burada, Gelibolu olayını istismar ettiler. Değerli milletvekilleri, Gelibolu yangını, ge

çen sene, hepimizin bağrını yakmıştı; ama, bir Bakan olarak, altı ay içerisinde, her ay giderek hem 
de basın ve televizyon kanallarıyla giderek, onbeş günde de rapor alarak, burada yanan sahayı altı 
ay gibi bir sürede ağaçlandırdık. Burada 200 bin işçi, yaklaşık 100 iş makinesi çalıştı ve olağanüs
tü bir çalışmayla, bu ağaçlandırmayı, orman teşkilatıyla, halkımız yaptı, hem de halkımızın katkı
larıyla... Biz, halkımızın katkılarıyla toplanan parayı da millî bütçeye aktararak bu masrafları yap
tık, bu ağaçlandırmayı yaptık. Bu, tüm milletin büyük bir sevinç ve gurur duymasına sebep olmuş
tur; ama, ne yazık ki, bir belediye başkanı çıkıp diyor ki, neden, biz, Gelibolu yasasını Meclise ge
tirmişiz, Gelibolu demişiz de niye Eceabat dememişiz... Eceabat hudutları içerisindeymiş; bu yasa
nın adını Eceabat yapmamız gerekirmiş... işte, bizim hatamız bu. "Gelibolu Millî Parkı" tabelala
rının yanına "Eceabat Parkı" tabelaları yazıyor, iyi mi!.. Basının, televizyonların önüne çıkıyor, yo
lun kenarında, kurumuş olan mazıları göstererek, onların resmini ve filmini aldırarak bunları söy
lüyor. Ben, hemen, buraya 5 kişilik bir heyet gönderdim; gitti, bir rapor getirdi. Bu rapor, yapılan 
ağaçlandırmanın yüzde 92'sinin tuttuğunu gösteriyor; yani, olağanüstü bir hadise. Bu raporu aldık
tan sonra, raporla birlikte, halkımıza, kamuoyu önünde gerçekdışı beyanda bulunduğu için ve be
nim camiamı ve burada emeği geçen halkı suçladığı için bu belediye başkanı aleyhine 1 milyar li
ralık dava açtım; gerçek dışı beyanda bulunduğu, böylesine önemli bir konuyu siyasî meta olarak 
kullanmak istediği için bu davayı açtım. 

İki gün sonra, 8 televizyon kanalı ve 30 basın mensubuyla beraber Gelibolu'ya giderek tüm 
ağaçlandırma sahalarını gezdik. Bu yanlışve saptırma beyanın çirkinliğini tüm kamuoyuna yansıt
mak için, televizyon ve basın mensupları, tüm bölümleri, hayretler içerisinde gezip gördüler ve ola
yı belgeleyip kamuoyuna da gösterdiler. Bugün, bir daha böyle acı yaşanmasın diye, 4 tane arozöz 
alarak, Gelibolu Millî Parkına koyuyoruz ve burada bir daha böyle bir olay yaşanmasın istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ben bir Orman Bakanı olarak değil, bir orman teknisyeni olarak konu
şuyorum ve bu Bakanlığı ikinci defa yapıyorum. 

Bir de beni üzen şu; Anavatan Partili değerli milletvekillerinden özür dileyerek cevap vermek 
istiyorum: îlk bakanlığımda, emrimde memur olmak için gayret gösteren bir arkadaşımın, gelip bu
rada gerçekdışı beyanlarda bulunması beni son derece üzmüştür. 

REFÎK ARSLAN (Kastamonu) - Memur olmak suç mu, Sayın Bakan? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Memur olmak suç mu? 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Memur olmak suç değildir; ama... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Gülünç duruma düşüyorsun, gülünç, Sayın Bakan... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - ...orman başmüdür muavini olayım diye, 

Adalet Partisi il başkanını ye benim milletvekillerimi bana koşacaksın... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sokak adamı gibi dedikodu yapıyorsun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - ...emrimde başmüdür muavini olabilmek 

için bunları yapacaksın, ondan sonra da gelip burada konuyu saptıracaksın... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Hep torpillileri atıyorsun! 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - O zaman, cevabını şimdi kendisi verecek... 
BAŞKAN - Sayın Bakan, maddeyle ilgili konuşun efendim. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Şimdi, neyle uğraşıyorsunuz sorusunun, 

cevabını kendisinin vermesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisine 3/1377 sayılı, dokunulmazlı
ğın kaldırılması için gelen evraktan.dolayı mı rahatsızsınız? Yanlış uygulamalardan dolayı doku
nulmazlığınızın kaldırılması için Yüce Meclise bu evrağınız gelmiştir... 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Çoğunluğunuz yok mu; kaldırın. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - ikincisi; orman yangınlarında kullanılan 
telsizleri mubayaa ettiniz hayalî bir ithalat şirketinden. Parasını aldıktan sonra, hayalî ithalat şirke
ti kendini fesheder... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - O kadar çok hayalî var ki!.. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - 1 milyon 100 bin dolan, şimdi kimden ala
cağımın hesabını yapıyorum. Mahkemeye verdim ve mahkeme, şimdi... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sen vermedin, ben verdim... 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - "Kimden alacaksınız" diyor. Ortada, ha
yalî ithalat şirketi yok... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sen vermedin, ben verdim... Siz yapmadınız, ben yaptım... Yalan 
söylüyorsun!.. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Şimdi, bu 45 milyar Türk Lirasını kimden 
alacağımı soruyorum!.. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Benden al!.. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Kimden almamın gerekliliğini soruyonım 
ve onun cevabını istiyorum... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Gücün varsa, bana sor. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Bir soru daha sormak istiyorum: Dalaman 

İncebel'de, ESKA'ya, yani Selim Edes'e verilen yerde 650 villa yapılmış. Yapılan bu 650 villanın 
bir bölümü tapulu yerde, bir bölümü orman olan yerde yapılmış ve bu villalardan 40 veya 60 ka
darı Almanlara verilmiş, bir bölümü İngilizlere verilmiş, bir bölümü Türklere verilmiş. Şimdi, ida
renin başı dertte. Biz, ister istemez, idare olarak mahkemeye verdik. Niye mahkemeye verdik; or
man içerisinde villa yapıldığı için verdik. 

Kim yapmış; Selim Edes yapmış. Nerede yapmış; İncebel'de yapmış. Biz, şimdi, Incebel için 
mahkemeye verdik; ama, Alman Büyükelçisi, bana geldi, dedi ki: "Bizim ne kusurumuz var; or
man sahası olduğunu, siz, daha önce bilmiyor muydunuz; İncebel'deki bu villaları neden yaptırdı
nız?" Bunu, bir Alman Büyükelçisi bana söylüyor... 

ADİL AYDIN (Antalya) - Bu Alman Büyükelçisi kim? 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - İdareyi, bu duruma düşüreceksiniz, ondan 
sonra, gelip, bu kürsüde demagoji yapacaksınız. 

BESTAMİ TEKE (Hatay) - İdam edeceksin, idam... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Şimdi, bu işin içinden nasıl çıkacağımı da 

gelin, söyleyin; deyin ki "böyle çık"... Ben çıkamıyorum. Ben, idare olarak mahkemeye vermek 
mecburiyetindeyim; çünkü... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim; buyurun. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - ...nedir burası; orman sayılan yerdir. Or

man sayılan yerde, hiçbir surette, bu tarzda inşaata imkân verilmez. 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Kimin devresinde oldu? 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Neden göz yumulmuş? Şimdi, nasıl çöze

ceğiz bu işi... Ben çözemiyorum, bir Bakan olarak çare bulamıyorum. Bu Meclisten, Edes yasası 
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çıkaracağız, burada yapılan villalar için özel yasa çıkaracağız. Başka da bir yolu yok... Yeni bir yol 
varsa, bana söyleyin, bana yardımcı olun ve çözelim. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) - Sizin villalarınız ne olacak?!/ 

BESTAMİ TEKE (Hatay)-Sayın Bakan, dönemini söyle... 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Tabiî, kimin dönemi olduğunu, elbette, 
herkes biliyor; yeni değil bu. 1990 öncesinin... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Söyle... Söyle... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın bakalım...Siz iyi bilirsiniz... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla) - Yani, Anavatan döneminde, sizin dönemi

nizde yapılmış ve şimdi, müsebbipler, yani, orman olduğu halde, burada müsaade olmadığı halde 
göz yumanlar hakkında gereken işlem yapılmaktadır. 

İşte, böylesi olayları yaratacaksınız, içinde olacaksınız; ondan sonra, geleceksiniz, bu kürsüde 
demagoji yapacaksınız; hem de ne zaman; orman yangınları gibi, ciddî bir konuda yapacaksınız!.. 
Orman yangınları gibi, tüm milletin bağrının yandığı ve tüm milletin dikkatinin üzerinde olduğu ve 
bir an önce, bu örgütlü teröristlerin orman yakma gibi eylemlerine ağır ceza getirilmesinin bekle
nildiği bir dönemde, bu sözleri söyleyeceksiniz!*. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; mevcut yasa, caydırıcı değildir. Önerilerinize 
açığız, tekliflerinize açığız. Türkiye ormanları hepimizindir, altmış milyonun malıdır ve bu orman
lar için en iyi yasayı nasıl çıkaracaksak, çıkaralım. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan.., 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, isterseniz buradan, isterseniz kürsüden birkaç cümle 

söylemek istiyorum. 
BAŞKAN - Sözcünüz Sayın Özer konuşacak şimdi. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - O, madde üzerinde konuşacak. 
BAŞKAN-Evet. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Bakan, geçen hafta, bana "Türkiye'de, örgütlü, Yunanistan 

bağlantılı, özellikle PKK bağlantılı orman yangını ihbarları var; bunların önüne geçmemiz için, 
caydırıcı olmak için, bu kanunu süratle çıkarmamız lazım; rica ediyorum, bunu öne alalım" dedi. 
Ben, hiç, Nevşat Beye de, Grubumda kimseye de sormadan, hayhay dedim. 

ADİL AYDIN (Antalya) - En güzelini yapmışsınız; sağ olun. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bir saniye... 

BAŞKAN-Bir dakika... Müdahale etmeyin... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Hemen getirin, görüşelim; madem, böyle önemlidir, diğer bütün ko

nuların önüne alalım dedim; ama, bugün, gördüm ki, Sayın Bakanın niyeti, kanun çıkarmak değil. 
Bir kasaba belediye başkanıyla arasında geçen sorunları; müdür muaviniyken, kendisine, müdür ol
mak için yapılan müracaatları anlattı ve bakan seviyesinde değil, bir mahallede yapılan dedikodu
lardan ileriye gitmeyen konuları dile getirdi; pişman oldum. 

Bu arada, bize ve dönemimize yaptığı ithamdan dolayı şuhu söylüyorum: Kendisi, fevkalade 
sorumlu bir mevkidedir; bu söyledikleriyle ilgili işlemleri yapmazsa... 
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ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Yapıyoruz... Yapıyoruz 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - ...ilgilileri mahkemeye vermezse... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Veriyoruz... Veriyoruz... 

. EYÜP AŞIK (Trabzon) - ...ilgililerden hesap sormazsa... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Soruyoruz... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - ...aynı hesabı kendisinin vereceğini bilmesi lazım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aşık. ' 
BESTAMİ TEKE (Hatay) - Kanun tasarısıyla ilgili konuş. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Kanun tasarısını mı konuştuk şimdi biz?!. 
BESTAMİ TEKE (Hatay) - Selim Edes üzerinde çok konuşuldu... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim, rica ediyorum... 
Efendim, buraya çıkan arkadaşlarımız, konuya bağlı olarak konuşsalar, bu gibi konuşmalar ol

maz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - İkaz etmediniz yani... 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakanı ikaz da ettik. Maddeye bağlı konuşun dedik... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Kürsüde neler söyledik dinledin mi Eyüp 

Bey?.. Onun cevabıdır bu. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ben, Nevşat Beye bile sormadan size "olur" dedim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özer. 
Süreniz 10 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Muhterem Heyetinizi, sözlerimin hemen başında, en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Orman Kanunumuzun ve Türk Ceza Kanununun bir maddesini değiştiren kanun tasarısı üze

rinde söz almış almış bulunuyorum; bu vesileyle, yapılacak olan bu değişikliğin yurdumuz orman
larına, orman içi ve orman kenarında yaşayan köylülerimize, vatandaşlarımıza, devletimize ve mil
letimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Sayın Bakan, bana bir atasözünü hatırlattı: "Şecaat arz ederken, merdi Kıpti sirkatin söyler." 
Sayın Bakan, şecaat arz ederken, maalesef, sirkatini söyledi. Ben, 1993 yılı ekim ayındaki, Sait 
Molla gensorusunda, Sayın Bakana dedim ki; "Sayın Bakan, bu kürsüye, bu Genel Kurula, benim 
adıma bir evrak getirmezseniz namertsiniz..." Lütfen Sayın Bakan, getiriniz ve sizinle görüşelim. 
Sizin karşınızda Özer var. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Geldi işte, Meclise geldi. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, olayı tersinden alarak sözlerimi sürdür

mek istiyorum. Çanakkale'de 1983, 1984'lü yıllarda bir ağaçlandırma ihalesi yapılır. Bu ihalede, 
müteahhit, hizmetin hakkından gelemez; ancak, mahkemeye gider, "benim teminatımı iade edin" 
der ve mahkeme de teminatın iadesi yönünde karar verir. Ben de, teminatın iade edilmesi kararı 
üzerine mahkeme kararına uymam. Sayın Bakan, bunu, sizin huzurunuza getiriyor. Nevşat Özer'in 
dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir evrak varmış gibi ifade etmek istiyor. Sayın Bakanın 
bu yöndeki birikiminin noksanlığından teessür duyuyorum. 

ESKA Olayı... ESKA Olayının benim dönemimle ve benimle, uzaktan yakından hiçbir alaka
sı yoktur. Bunu, şahsıma izafe ediyor olmasını, zımnen ve ihsasen de olsa bana atfediyor olmasını 
teessürle karşılıyorum ve oturduğu makamın hakkını veremediği şeklinde değerlendirmek istiyo
rum. 

- 3 9 9 -



T.B.M.M. B:133 4 . 7 . 1 9 9 5 0 : 1 
BESTAMI TEKE (Hatay) - Hangi dönemde; öğrenelim... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Öğrenirsiniz beyefendi, İktidardasınız... 
Sayın Bakan, telsiz alma konusunu ikide bir konuşuyor. Sayın Bakan, lütfen, şu Doğru Yol 

Partisi Grubuna bilgi veriniz. Neymiş bu telsiz olayı; siz.ne yaptınız; telsiz olayında ihale komis
yonu başkanı genel müdür kim? Halen, o genel müdür ne yapıyor? Sayın Bakan, lütfen, grubunu
za bilgi veriniz, lütfen, Doğru Yol Partisi Grubunu aldatmayınız; yanıltıyorsunuz. Telsizleri alan 
komisyon başkanı ve üyeleri şu anda sizin genel müdürleriniz, ben değilim. Kaldı ki, değerli mil
letvekilleri, telsiz olayına müdahale eden, telsiz olayı için gaibe dahi ilan veren, bir müfettiş eki
biyle tahkik ettiren, mahkemeye sevk eden, karar alan genel müdür benim... Sayın Bakan, nasıl ya
nıltabiliyorsunuz grubunuzu? Teessür duyuyorum, sizin adınıza üzülüyorum. Lütfen, grubunuza 
doğru bilgi veriniz. 

Siz, daha da öte, Grubunuza bir yanlış bilgi daha verdiniz: Siz, birinci Bakanlığınız dönemin
de, Saip Molla Ormanını özelleştirdiniz, arkasından da sahiplendiniz, bunu benim söylememi mi 
istiyorsunuz... 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Senin dokunulmazlığının kaldırılması istemi 
oradan geliyor... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Bu ayıp da size yeter Sayın Bakan... 
Sayın Bakan, bir daha söylüyorum, benim adıma bu Meclise evrak getirmezseniz, namertsi

niz... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Geldi... Geldi... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu kabil dedikoduları yapmak istemez
dim; ancak, ben, geçen perşembe gecesi, bu yasa tasarısı üzerindeki konuşmalarımı zabıtlardan al
dım, bir kelimem Çile fazla değil. Sayın Bakana tavsiye ediyorum, zabıtlardan benim konuşmamı 
okusun. O itibarla, bu yöndeki tarizlerini keenlemyekün, yanlış kabul ediyorum. Anavatan Partisi 
ve şahsım olarak, biz, yetiştiğimiz müesseseyi, yurdumuzun ormanlarını daima korumaya ve her 
nevi koordinasyonla faydalı olmaya hazırız; ancak, bugün, enflasyon ilan edildi; yüzde 89,4 sevi
yesinde enflasyon; işsizlik yüzde 20 seviyesinde; terör almış başını gidiyor ve siz, bir yanda işsiz
likle meydan muharebesi verdiniz, kazandınız; siz, bir yanda hayat pahalılığıyla meydan muhare
besi verdiniz, kazandınız; ekonomik kurtuluş savaşı verdiniz, kazandınız; başka bir yanda terörü de 
bitirdiniz, maşallah iyisiniz, iyi gidiyorsunuz!... 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Daha sonra da sıra size gelecek. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Sıra orman yangınlarıyla mücadeleye geldi. İnşallah, ümit ede

rim, o yönde de başarılı olursunuz. 
Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Sayın Demirel "eğer, Gelibolu Yarımadasında bir ba

şarı varsa, halkın eseridir" diyor. Bu itibarla, Sayın Bakanın, orada başarı vardı veya yoktu gibi bir 
konuşmanın içine girmiş olmasını fazla buluyorum. Zira, şehitlerimizin anısına, o günün anısına 
milletimizin duyarlılığı çok yüce olmuştur. Ancak, 4 bin hektarlık bir millî parkı kendi imkânlarıy
la ağaçlandıramayan bir Bakanlık -ki, biz, bugüne göre bire bin fark atarak, sadece Orman Genel 
Müdürlüğü imkânlarıyla, orman gelirleriyle bu hizmeti gördük. Bugün, Hazineden, fonlardan, Or
man Genel Müdürlüğü imkânlarından yararlanılmasına rağmen, maalesef, bizirn, binde 1 seviye
mizde dahi yatırım yapamaz konuma gelmiştir Bakanlık. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Borçlandırdınız... Borçlandırdınız... Bü
tün bölge müdürlüklerini borçlandırdınız. 
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NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Sözlerimi daha değişik takdim etmek istiyorum: Türk Hava Ku

rumu Genel Başkanı Atilla Taçoy Bey buradalar; lütfen, arkadaşlanmızdan bir heyet gitsin, tetkik 
etsin; kendisi "İşletme giderleri karşılığı, yangın söndürme uçaklarını size veriyoruz, lütfen kulla
nınız" diyor. Sayın Bakan, tasarruf tedbirleri nedeniyle veya kendine göre teknik nedenler de ola
bilir, bu uçakları kullanmıyor. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Hepsi çalışıyor. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Güzel... Güzel... 

Sayın Bakan "Gelibolu Yarımadasının yanışında bir hatam yok" diyebilir. Kabatebe burada, 
Çimentepe orada, yangın orada... Orman yangınlarıyla mücadelede, ihbar noktasından başlayarak 
yarım saat içinde müdahale esastır. 

Beyefendiler, hiçbir ekipmanınız yok, hiçbir tedbiriniz yok, insanınız yok, gücünüz yok, ihba
rınız yok; koşsanız onbeş dakikalık mesafe... Burada bir dikkatsizlik var, burada bir ihmal var di
yoruz. 

Hepsini unuttum; meslekî anılarımı unuttum, tesanüdü unuttum; hepsine saygı duydum Sayın 
Bakanım. Sayın Bakan bana sadece şu cevabı versin yeter: İstanbul yangınları sırasında o Dromo-
der tipi yangın söndürme uçaklarını Samandıra'da konuşlandırdım diye, Gelibolu Yarımadası yan
gınından sonra bilgi verdi, beyanat verdi kamuoyuna. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu... Deveye 
sormuşlar, niye boynun eğri diye, nerem doğru ki demiş; doğru bir yanı yok ki... Sayın Bakan, ni
ye, Gelibolu Yarımadası Millî Parkında Dromoder tipi Türk Hava Kurumu uçaklarını kullanmadı
nız; niye İstanbul Şamandıra yangınlarında kullandınız? Sayın Bakan, lütfen, evvela Grubunuza, 
sonra Genel Kurula bu yönde, tatmin edici bilgi vermenizi istiyorum. 

Ayrıca, Belediye Başkanı olayıyla ilgili olarak kısaca bilgi vermek istiyorum değerli Genel 
Kurul üyeleri, değerli milletvekillerimiz. Belediye Başkanımız iyi yapmıştır, kötü yapmıştır... Or
manlar sevgiyle büyür, ormanlar sevgiyle korunur; ormanlar, orman içinde yaşayan insanlarla ko
runur. Eceabat bir ilçemizdir, çevresinde on oniki tane köy vardır. O insanlarla kucaklaşmak lazım 
gelir; ancak, Belediye Başkam "Eceabat Millî Parkında, yüzde 8 nispetinde kuruma var. Benim ma
zılarım kurudu" dedi diye, bir Bakanın öyle davranmaması lazım gelirdi. 

"Sayın Belediye Başkanı, senin taleplerin haklı veya haksız olabilir. Bu ormanlar seninle var 
olacak, Eceabathyla var olacak, buradaki oniki köyle var olacak. Ben, sana hak veriyorum; benim 
hatalarım varsa ben düzeltirim; merak etmeyiniz" demesini beklerdim. Ancak, Sayın Bakan, mes
lekten olmasına rağmen, önemli bir yanlış daha yaptı. Gelibolu Yarımadası Millî Parkındaki başa
rıyı ancak bir yaz mevsimi geçtikten sonra tespit edebiliriz. Ümit eder, inanır ve gönülden temen
ni ederim ki, yüzde 100 başarılı olsun. Bu yönde gayretim olacaktır; ama, o orman da diktiğiniz fi
danlar tuttu mu, tutmadı mı, dikimde mi hata var, toprakta mı hata var, işlemede mi hata var, ori
jinde mi hata var, nerede hata var, ancak bir yaz kuraklığı geçtikten sonra belli olur Sayın Bakan; 
bunları da bilmenizi arzu ederdim. 

Değerli milletvekilleri, söz açılmışken, Sayın Başkanın insafına sığınarak, güncel bir iki ko
nuda daha fikirlerimi ifade etmek istiyorum: 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletimize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan 
aziz soydaşlarımıza, büyük geçmiş olsun dileklerim vardır. 

Sayın Bakan, bildi yine; hemen en öne geçti! Sayın Bakan, 80 milyar lira tutarında fidan da 
gönderdi oraya. 

Değerli milletvekilleri, Kıbrıs'ta, metrekareye 300 milimetrenin altında yağış vardır yılda. 

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

NEVŞAT ÖZER (Devamla) - Sayın Başkan, toparlayacağım... İzin veriniz, Kıbrıs konusunu 
tamamlayayım. 

Arid bir bölgedir. Önce, orada, tekniğe, bilgiye, enformasyona -Kıbrıs'ta maalesef, maddî bi
rikim de yok- ve maddî yardıma ihtiyaç vardır. Ayrıca, Orman Bakanlığı, şu anda, ağaçlandırma 
hizmetlerini, yatırım ödeneği olmadığı için yapamıyor. Bizim idaremiz, bizim dönemimizde, 700 
milyon adet kapasitesine çıkarılan fidanlıklar bugün, 350-400 milyon adet kapasiteye düştü. 350-
400 milyon adet kapasiteye düşen fidanlıklarda da, fidanlar kullanılamaz hale geldi. Elbette, fazla 
fidanı kullanacaksınız; ama, burada, yine, orijin olayı var, orijin olayı... Siz, Kıbrıs'ta, metrekareye 
300 milimetrenin altında yağış alan, arid bir bölgede, o orijine uygun fidanı kullanmaz; teknik yar
dımı, birikimi, koordinasyonu ve maddî yardımı sağlamazsanız, başarılı olamazsınız. 

O itibarla, Kıbrıs konusu, sadece 80 milyar liralık fidan verilmesiyle çözülecek bir olay değil; 
çok önemli bir olaydır. Orman Genel Müdürlüğünde, Orman Bakanlığında birikim, sahibi Önemli 
uzmanlar vardır; onlar gönderilerek süratle bu konuda projelendirilmeli, bu yöne uygun, orijine uy
gun fidanlıklar kurulmalı. Kıbrıs'ta vardır, bizim dönemimizde kuruldu. Şayet yeterli olmuyorsa, 
Türkiye'de uygun orijinde fidan üretilerek ve maddî destek sağlayarak, proje karşılığı, kuruşlandı-
rılmış miktar karşılığı sağlanarak, Kıbrıs'ın eski orijinal yapısına kavuşabileceğini ümit ediyorum. 

Bu konuda konuşacağım daha çok şey var; ümit ediyorum, diğer maddeler üzerinde, Sayın 
Başkan izin verirse, sizler izin verirseniz, bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu vesileyle, tek
rar 1 inci maddenin hayırlı olmasını diliyorum. İleriki konuşmalarımda, 1 inci maddenin fayda ve 
mahzurları hakkında da kısa bilgi arz edeceğim. 

Hepinize en derin saygılarımı arz ediyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Arkadaşlar, biz, Orman Kanununu yapmaya çalışıyoruz; burada ormancıların kavgasını yap

mıyoruz. Rica ediyorum... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, sual soralım mı, müsaade eder misi
niz?' •• . " , 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Konuşmalar bitsin. 
Şahısları adına Sayın Halil İbrahim Çelik?.. Yok. 

Sayın Abbas İnceayan, buyurun efendim. 
Sayın İnceayan, süreniz 5 dakikadır. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün vatandaşların sahi

bi olduğu, ortak değerlerimizden ve millî servetimizden olan ormanlarımızın yangınlardan korun
ması ve buna yönelik eylemlerden caydırıcılık sağlanmasıyla ilgili kanun tasarısını görüşmekteyiz. 
Yani, şu anda, orman yangınlarına sebebiyet verenlere, millî servetimizin heder olmasına sebep 
olanlara verilecek cezaların artırılması konusu gündemimizdedir. 

Ülkemizin tabiat güzellikleri ve orman varlığı yönünden en güzel, en zengin illerinden biri 
olan Bolu İlimiz, konumu itibariyle, Ankara-İstanbul arasındaki iller için bir akciğer vazifesi gör
mektedir. Bolu ormanları, maalesef, son zamanlarda bir böcek felaketiyle, tüberküloz hastalığına 
yakalanmış bir insanın akciğeri gibi kurumaktadır. Kuruyan orman alanları, geçen sene yanmış bu
lunan Gelibolu ve geçen hafta yanan Kıbrıs ormanlarındaki yangın sahalarından çok daha büyük 
bir alanı kaplamaktadır. Kesim, Bolu ormanlarındaki bu böcek felaketinde, bir çare olarak görül
mektedir. Yalnız kesime dayalı olarak yapılan bir böcek mücadelesiyle başarılı olmak, maalesef, 
mümkün olamamaktadır. 
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Şimdi, burada, yangına sebep olanlara verilecek cezalarla ilgili kanun tasarısını görüşüyoruz. 

Peki, bu konuda -bu korumalarda veya hastalıklarda- zamanında tedbir almadıkları takdirde, or
manları korumakla görevli olan insanlara verilecek ceza ne olacaktır? Sadece Bolu'da değil; aynı 
zamanda, Bolu'nun komşu illeri olan Zonguldak ve Kastamonu'da da, aynı böceğin tahribatları bu
lunduğunu duymaktayız. 

Burada, Sayın Bakan, az önceki konuşmasında, Bolu'daki bu millî felaket üzerinde tek kelime 
etmediler. Evet, konumuz yangındır; ama, bu böcek felaketi, çıkan yangınlardan ve hatta, Türki
ye'de, bir yılda meydana gelen yangınlardan çok daha fazla bir alanı, orman örtüsünü, maalesef, 
alıp götürmekte ve millî servetimiz heder olmaktadır. 

Büyük Fatih'in herhalde kemikleri sızlamaktadır "ormanlarımdan bir dal kesenin, başını kese
rim" sözü, maalesef, bugün, havada kalmaktadır. Kimyasal ve biyolojik mücadelenin yapılmadığı; 
ancak, baltayla, kesim motoruna kalmış durumda olan bir mücadele neticesinde, sadece Bolu'nun 
bir köyünde 5 000'in üzerinde ağaç kesilmiş; ama, aynı hastalık, kesilmeyen diğer sağlam ağaçlar
da da, çok kısa zaman içerisinde meydana gelmiştir. 

Bu felaketin önlenmesi için Sayın Bakandan dileğim; Bolu ormanları ve civar illerin orman-
larındaki bu tahribat için, en kısa zamanda, çarelerin araştırılması ve bu millî felaketin önüne ge
çilmesidir. Konumuz, orman yangınlarıyla ilgilidir; ama, şu anda, şahsım adına söz alırken, yan
gından daha büyük bir alanı kapsayan bu böceğin kökünün kurutulması için, orman teşkilatımızın 
ve Orman Bakanlığımızın konuya gerekli ehemmiyeti vermesini yürekten temenni ediyor; hepini
ze saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İnceayan. 
Sayın Ergüder, soru mu soracaksınız efendim? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Evet, efendim. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili, buyurun efendim " , • 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkanım, bir drama sahnesi seyrettik. Baka

nı ve eski genel müdürü, zatı devletleriniz müsaade ettiniz, biz de dinledik. 
Efendim, biz, orman kültürüyle büyüdük. Bize, ormanı daima methettiler ve koruyun dediler. 
Türkiye'de 20,2 milyon hektar ormanımız var Allah'a şükür. Bozuk evsaflı olanlar yüzde 56, 

iyi evsaflı olanlar yüzde 44. Doğru mu söylüyorum Sayın Bakanım?.. ("Doğru" sesleri) Acaba, 
bunları iyileştirme gibi bir proje var mı Bakanlığınızda; bu bir. 

İkincisi, son yangınlardan kuşkuya düştüm. Acaba örgütlü yangın mı bunlar; sabotaj mı veya-
. hut da kötü güçler tarafından mı yakılıyor; onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz efendim? 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Cevap vereyim Sayın Başkan. 
Evet, örgütlü suç; artık, tespit edildi, mahkemeye de verildi. Yakrlananlar, kendileri de ifade 

ediyor "biz, eğitildik ve orman yakmak için gönderildik" diyor. Bu durum, Terör Yasası kapsamın
da görüşülebiliyor; ama, bu yasa kapsamına almak istiyoruz. 

Bir diğer önemli şey de, dediğiniz gibi, ormanlarımızın yüzde 56'srbozuk vasıflıdır; yani, ima
ra, ıslaha muhtaçtır. Biz, Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Yasa Tasarısını onun için bu Meclisin 
gündemine getirdik. Bu yasa çıktığı zaman, orman ürünleri üzerinden, yasayla, başka yerlere akta
rılan kaynak, orman ürünlerinden kesilen fonlar, yeniden, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele ça
lışmalarına aktarılacaktır. Böylece, önemli bir kaynak temin edilecek; bu kaynakla, imar, ıslah ve 
erozyonla mücadele yapılacaktır. 
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Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Bir önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 806 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesiyle değiştirilen 6831 sayılı Orman 
Kanununun 76 ncı maddesinin (c) bendinin aşağıda ifade edildiği gibi değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. . 

Nevzat Ercan Melih Pabuççuoğlu Kadri Güçlü 
Sakarya Balıkesir Bursa 

Turhan Tayan Yılmaz Ovalı Cemal Öztaylan 
Bursa Bursa Balıkesir 

ErkutŞenbaş Ali Günaydın 
izmir Konya 

Madde 76.- (c) bendi: Ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek 
madde atmak. 

Gerekçe: Tasarıda, bu fıkrada zikredilen her türlü yakıcı madde atılması sözleri, uygulamada 
iltimasa yol açabilecek nitelikte bir tabirdir. Esasen, yanıcı madde atılarak yangına sebebiyet veril
mesi halinde cezaî müeyyide, tasarının 4 üncü maddesinde bahis konusu edilmiştir. Bu nedenle, 
bende açıklık getirmek amacıyla, tasarı hükmünün "yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde 
atmak" olarak değiştirilmesi uygun olacaktır. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI SAMİ SÖZAT (Balıkesir) -
Sayın Başkan, görüş olarak benimsiyoruz; ancak, ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeye, Sayın Hükümet katılıyor; Sayın Komisyon benimsiyor; ama, çoğunlu

ğu olmadığı için katılamıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş

tir. 
Kabul edilen bu önerge doğrultusunda 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 1 inci madde, kabul edilen önerge doğrultusunda kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 6831 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"110 uncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen suçlara müteallik davalar asliye ceza mahke

melerinde, üçüncü fıkrasında gösterilen suçlara müteallik davalar ağır ceza mahkemelerinde, bu 
suçların dışında kalan ve bu Kanunda cezalan tayin edilen orman suçlarına müteallik davalar sulh 
ceza mahkemelerinde görülür." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Eler; buyurun. 
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Yalnız maddeye bağlı konuşalım sayın milletvekili arkadaşlarım; hangi davanın, hangi mah

kemeye gideceği konusunda, çok açık bir madde. Maddeye bağlı konuşursak, Meclisin zamanını 
boşuna harcamamış oluruz. 

CHP GRUBU ADINA HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; öncelikle hepinize saygılarımı sunuyorum. Görüşülmekte olan yasa tasarısının 2 rici maddesi 
hakkında, Partim ve şahsım adına görüşlerimi arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddeden de anlaşılacağı üzere, burada, orman yangınlarının önlen
mesi için, daha ziyade, cezaya müteallik caydırıcı müeyyideler ile davanın görüleceği mahkemeler 
tefrik edilmekte ve belirtilmektedir. 

Orman yangınlarının önlenmesi konusunda vermiş olduğum kanun teklifinde, bu maddelerden 
farklı olarak bir öneri sunmuştum. Bu önerimde, müeyyideden çok, cezadan çok, caydırmada esas 
unsurun orman köylüsüne güvenilmesi olduğunu belirtmiştim ve ormanların kontrolü için de or
man köylüsüne güvenilmesi gerektiğini belirtmiştim ve yine, bu yangınların önlenmesi için, anız 
yakmayı alışkanlık haline getiren köylüyü caydırmak için de, ormanlara yakın alanda veya orman 
içinde -örneğin, Gelibolu Yanmadası gibi her an rüzgârlı olan bir yanmadada- buğday ve hububat 
ekmeyen köylüye, bunun yerine, o yerin özelliğine göre, ayçiçeği ve yanıcı olmayan sebze veya
hut da benzer -oradaki tarım il müdürlüklerinin belirleyeceği- mahsulü ekenlere, bir de anızını yak
mayan köylümüze, vatandaşlanmıza tohum ve gübre vermede öncelik tanınmasını ve ucuz krediy
le verilmesini önermiştim. Bu, daha yerinde olur. Eğer, biz, köylümüze güvenirsek; ormanlarımız 
daha iyi korunacaktır. 10 milyona yakın orman köylümüz var. Biz, bu köylümüzü ormandan arın
dıranlayız, uzaklaştıranlayız. 10 milyon vatandaş, geçimini, buradan temin etmektedir; onlar, or-
manlannı, gözbebekleri gibi korurlar. Onlara, bu yönde, ormanların kendilerinin malı olduğunu ih
sas ettirirsek ve bu orman ürünlerinden geçimini sağlayan köylümüze de ormanı gereken şekilde 
kontrol etmesi için kolaylıklar ve özendirici tedbirler sunarsak, daha etkin olunacağı düşüncesinde
yim. 

Değerli arkadaşlanm, bu yangınları önlemede, haberleşmede ivediliğin gerekli olduğu kanı
sındayım. Oysaki, bugün, her an ormanlan gözetim ve muhafazayla görevli orman muhafaza me-
murlannın elinde, yeterli telsiz ve benzeri haberleşme cihazları yok, yeterli değildir. Onu bırakınız, 
kendisini savunması.... 

BAŞKAN - Sayın Eler, maddeyle ilgili konuşun. Burada, hangi davaların ağır ceza mahkeme
lerine, hangilerinin sulh ceza mahkemelerine veya asliye ceza mahkemelerine gideceği konusunda 
konuşacaksınız. Yani, zamanımızı iyi kullanalım; doğru konuşalım. Orman muhafaza memurları
nın elindeki cihazlar fazladır, azdır gibi sözler, kanun tasansının tümü üzerinde söylenecek sözler
dir. Rica ediyorum; zamanımızı tasarruflu kullanalım. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Sayın Başkan, bu konudaki uyannıza uyacağım; teşek
kür ediyorum; ancak, amacım, Meclisin değerli vaktini almak değil. Orman muhafaza memurları
nın telsiz ve diğer cihazlarla donatılmasını öneriyorum. 

Orman yangınlarının ve bu davaların görülmesinin yanında, bir şeyi gözden kaçırıyoruz; Tür
kiye'de, orman yangınları kadar, orman katliamına neden olan en büyük husus, bence, kaçak ve 
izinsiz yapılaşmadır. Bunların da mahkemeleri bellidir. Kaçak ve izinsiz yapılaşma yapanlara da 
hak ettikleri cezalar verilmelidir ve mahkemelerin işlemlerini bu noktada çabuklaştırması gerekti
ği inancı içerisindeyim. Bugün, Istrancalarda ve benzeri yerlerde, halkın gözü önünde veyahut da 
gizlice, kaçak olarak meydana getirilen yapılaşmalarla nehir yatakları, su kaynakları yok edilmek
tedir. Bunu, sonraki maddelerde arz edeceğim. İstanbul'un su sorununa günlük olarak çare bulun
maya çalışılıyor; oysaki, bence, İstanbul'un kullanma ve içme suyu sıkıntısına en güzel çare, Me-
nem Projesini gündeme getirmektir. 
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Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. , 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Eler. 
ANAP Grubu adına, Sayın Rauf Ertekin; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ertekin, süreniz 10 dakikadır efendim. 

ANAP GRUBU ADINA M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyo
rum; bu vesileyle, tüm Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabiî, orman yangınlarının çok büyük boyutlara ulaştığı 
son günlerdeki olayları görüp de üzülmemek mümkün değil; hele, "Yeşil Ada" adını verdiğimiz 
Kıbrıs'taki büyük orman yangını felaketi, hepimizi fevkalade derinden üzmüştür; bu üzüntülerimi
zi ifade etmek isterim. 

Böyle bir zamanda, bu kanun tasarısının gündeıne gelmesinden duyduğumuz memnuniyet faz
ladır. Onun için, tümü üzerindeki görüşmelerde de, Anavatan Partisi Grubu olarak, bu kanun tasa
rısına destekçi olduğumuzu, bu kanunun bir an evvel çıkması gerektiğini ifade etmiştik. Ancak, ge
rek tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde gerekse maddeler üzerindeki görüşmelerde; demin, he
pimizin büyük bir üzüntüyle izlediğimiz Sayın Bakanın konuşmasını, burada, esefle karşılıyorum 
ve şunu ifade etmek istiyorum; bu konuşmanın mealinin, daha önce, 1991 seçimlerinde, bugün İk
tidar olan iki siyasî partinin seçim propagandaları esnasında yapmış oldukları "Anavatan Partisin
den, yolsuzluk, rüşvet ve suiistimalle ilgili olarak hesap soracağız" şeklindeki konuşmalarının bir 
devamı olduğunu ve bunların, bugüne geldiğimizde, ne kadar boş olduğunu da hep beraber izledi
ğimizi belirtmek istiyorum ve diyorum ki, Sayın Bakan, dört senedir iktidarsınız; bizim sevgili ar
kadaşımız, daha Önceki Orman Genel Müdürümüz, eğer, böyle bir sıkıntılı durum yarattıysa, niçin 
hesap sormadınız?.. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Mahkemeye verdik. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Şunu da belirtmek istiyorum: Bunlar, dört senedir günde-, 
me gelmiyor; ama, gerçekten çıkarılması lazım gelen, hepimizin müştereken desteklediği bir kanun 
tasarısı üzerindeki konuşmalarda, her şeyi bir tarafa bırakıyoruz ve şöyle olmuştu, böyle olmuştu, 
bunun hesabı sorulacaktı diye, bunları gündeme getiriyoruz... Bunlar yanlış şeyler ve ben, bunu ib
retle seyrettim... Vatandaşlarımız bizden bunu beklemiyor. Hükümetsiniz, iktidarsınız, bunun he
sabını soracak olan sizsiniz; lüften sorunuz! Şunu da belirtmek istiyorum; eğer, sorulamayan he
saplar varsa; ki, yok Öyle birşey; çünkü, Anavatan Partisi, dört sene içerisinde bütün hesaplarını 
vermiştir; dört yıl boyunca aleyhinde büyük propagandalar yaptığınız sayın bakanlar, Yüce Diva
na sevk edilmeleriyle alakalı bütün davalarda aklanmışlar ve bugün, milletin gözü önünde, her şey 
apaçık görülmüştür. Bunlarla bir yere varmak mümkün değil Sayın Bakanım. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Mahkemeye verdik; mahkemede... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - O zaman, mahkemeye verilmiş şey üzerinde de konuşma

mak gerekir Sevgili Bakanım; yani, bunlar, bize bir şey getirmiyor; vatandaşın o kadar çok sıkın
tıları var ki... ' 

I 
Bakiniz, bu kanun tasarısının 2 nci maddesi fevkalade uygun. Yalnız, 2 nci maddeyle alakalı 

bir şeyi de belirtmek istiyorum. Türk Ceza Kanununda, orman suçlarına müteajlik bu davaların çok 
daha hızlı görülebilmesiyle alakalı değişiklik, yani "orman suçlarına ait davalar, mahkemelerce, 
acele mevaddan sayılır" şeklindeki değişiklik, fevkalade olumlu; çünkü, gerçekten, ormanla alaka
lı bir terör yaşıyoruz ve bunu, biraz önce siz de ifade ettiniz. 
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Bugün, Türkiye'deki ormanlar olsun, Kıbrıs'taki ormanlar olsun; normal vatandaşımız tarafın
dan yakılan, yıkılan ormanlar değil. Bunlar, ülkesini seven, milletini seven, vatanını seven insanla
rın yapacağı işler değil. Hiçbir orman köylümüz, vatandaşımız, pikniğe gitmiş insanımız durup du
rurken, ben bu ormanı yakayım der mi; demez tabiî. 

Bugün, ormanların yanmasındaki esas sebeplerden bir tanesi terör hadisesidir; orman yangın
larının büyük boyutlarda olmasının nedeni budur ve bu değişikliği olumlu karşılıyoruz; ancak, bu 
arada, CHP sözcülerine de bir şey söylemek istiyorum; aynı şekilde, Terörle Mücadele Kanunun
daki 8 inci maddeyi ne diye kaldırmaya kalkışıyorsunuz? Memleket yanıyor bir taraftan da... 

BAŞKAN - Sayın Ertekin, maddeye bağlı konuşun; rica ediyorum... Bakın, biraz önce ikaz et
tim... 

M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 

Değerli Başkanım, sevgili milletvekilleri; gerçekten, bu madde üzerindeki değişikliği olumlu 
karşıladığımızı belirtmek istiyorum; ancak, demin, 1 inci maddeyle alakalı görüşmeler sırasında, 
gerek sözcüler tarafından gerekse Bakan tarafından bir husus gündeme getirilmedi. Burada "or
manlara dört kilometre mesafede veya bu kanunun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamına giren 
köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak" ceza kapsamına alınmış, doğrudur; 
ama, 31 ve 32 nci maddede de büyük değişiklik yapılması lazım, orada da bir sıkıntı var. Bu Ceza 
Kanununun uygulamasından evvel, o kanunların da değişmesi lazım; yoksa, köylümüz, fevkalade 
sıkıntı içerisinde kalacaktır; yarın, orman olmayan köylerin anız yakmasıyla birlikte ortaya çıkan 
hadiseler, köylümüzü perişan edecektir. 

Zaten, biliyorsunuz, normal ceza kanunlarını bir tarafa bırakınız, orman kanunu dediniz mi, 
her şey duruyor. O bakımdan, köylü ile, idareyi karşı karşıya getirmeyelim. Zaten, şunu ifade et
mek istiyorum -Anavatan Partili bir arkadaşınız olarak- bizler, yasaklardan tarafa, cezalardan tara
fa olan insanlar değiliz. Önemli olan, ormanı, ormanın içinde oturan köylüye, yanında oturan köy
lüye, vatandaşımıza sevdirmektir. Bunu yapmadığınız sürece, o ormana sahip çıkmada, ceza mad
deleriyle, ağır müeyyidelerle başarılı olamazsınız. O bakımdan, orman içinde yaşayan, ormandan 
faydalanan köylümüze ormanı sevdirelim; onu sevdirmenin yolu da, çok ağır yasalar.çok ağır ce
zalar getirmek değildir; ancak, çok olağanüstü bir durumdan geçen bugünlerde, gerek Gelibolu'da
ki yangın -işte, aradan geçmiş birbuçuk sene, bu kanun tasarısı geliyor- gerekse Kıbrıs'ta olan yan
gın ve mevsim dolayısıyla yurdumuzun çeşitli yerlerinde çıkan yangınlar nedeniyle, belirli tedbir
leri almak durumunda olduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum. 

Fazla zamanınızı almadan, sözlerimi kısa kesmek istiyorum. Kanun tasarısının 2 nci maddesi 
çok olumludur; bu dosyaların, 6831 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrasının değişti
rilmesiyle, ilgili mahkemelere acele sevk edilmesinin temini, fevkalade yararlıdır. 

Bu duygularla, bu hususta, olumlu görüşte olduğumuzu sizlere belirtiyor; hepinize saygılar su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun. 
Süreniz-10 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 806 sıra sa

yılı kanun tasarısının 2 nci maddesi üzerinde, Grubumuz adına söz almış bulunuyorum; bu vesiley
le, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, maddede "6831 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir" denildikten sonra "110 uncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen 
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suçlara müteallik davalar asliye ceza mahkemelerinde, üçüncü fıkrasında gösterilen suçlara müte
allik davalar ağır ceza mahkemelerinde, bu suçların dışında kalan ve bu kanunda cezaları tayin edi
len orman suçlarına müteallik davalar sulh ceza mahkemelerinde görülür" hükmü getirilerek, bir 
görev tanzimi yapılmış bulunulmaktadır. Tabiî ki bunda bir zaruret var; bütün davaları aynı mah
kemelere gördürmek mümkün değil. Bunlardan, kabahat nev'inden olanların, taksirli olanların, tak
sirin dışında olanların, cürmü kasıt unsuru bulunanların, kasıt unsuru bulunmayanların ve ihmal ve 
teseyyüp sebebiyle işlenen suçların belli cezalara göre cezalandırılacağı ve 4 üncü maddede, bu ce
zaların neler olacağı hususu tayin ve tespit edildikten sonra, mahkemelerde yeniden bir görev tak
simi tanzim edilerek, bu husus gündeme gelmiş bulunuyor. Biraz sonra, 4 üncü madde geldiği za
man göreceğiz ki, burada da oldukça ağır cezalar tayin edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, cezaların çoğaltılması, ağırlaştırılması, caydırıcı olması bakımından ta
biî ki önemli bir unsurdur; çünkü, onu göze alanları, onu göze almayı ve cezaya razı olmayı kabul 
edenleri azaltır; ancak, şunu ifade edeyim ki, her konuda, her sahada ve her fiilde cezaları ağırlaş
tırdığımız zaman, bundan, bu suçlar azalır diye bir hüküm çıkarmak da mümkün değildir. Kaldı ki, 
bunları tanzim ederken, anarşik sebeplerle, terör maksadıyla veya terör kaynaklarının elinde alet ve 
vasıta olarak kullanılan, maşa durumunda olanlar ile kastî yakanların arasındaki farkı da, ilerideki 
maddelerde ayırmak ve gözetmek zaruretindeyiz. Çünkü, birinde, bir terör fiilinin icrası vardır, di
ğerinde ise, kendisine küçük bir tarla veya barınak temin etmek için yapılan yakma fiilli vardır, iki
sini aynı şeyin içine soktuğumuz zaman, bunların ikisini de ağır suçlar olarak kabul edip, ağır ce
zalar tatbik edeceğiz ki, bunun neticesinde fevkalade yanlış tatbikatlar ve ağır cezalar verilmiş olur. 

Bu cezaları tayin ettiğimiz zaman, acaba hâkim mutlaka bu cezayı verir mi; vermez. Cezalar 
ağırlaştıkça tatbik kabiliyeti azalır ve onu tatbik eden yargı mercileri ve hâkimler de, mümkün ol
duğu kadar tahfif edici sebepler bulmaya veya hiç ceza vermeme yoluna gitmeye mecbur olurlar. 
Onun için, ceza tayin etmek yerine, biraz önce burada konuşan Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi 
ve yine, eski Genel Müdürümüz Sayın Nevşat Özer'in de ifade ettiği gibi, ormanı koruyan sevgi
dir. Bu sevgi olmasa da, cezalarla ormanı yaşatırız ve bunu koruruz şeklindeki bir iddia, bence isa
betli olmaz. Onun için, ne yapıp yapıp, orman yollarının halli, vasıtalarının temini, kule ve uçakla
rının ve benzer araç ve gereçlerin mutlaka temin edilmesi ve makine ve teçhizatın, su depolarının, 
keşif kulelerinin; yani, her yönüyle, her yerde alınacak tedbirleri ön planda tutmak mecburiyeti var. 

Hasan Bey kardeşim -beni bağışlasın- biraz önce konuşurken, ormanın korunması, orman ör
tüsünün ve özellikle orman varlığımızın korunması hususunda, su havzalarının bitirildiğini Ve ba
zı yerlerde de ağaç katliamı yapıldığı hususuna işaret etti. Arkadaşım da bilir ki, istanbul'un, 15 gün 
su alamayan yerleri vardı. Bugün, Allah'a şükürler olsun, özellikle Istranca Derelerinin -ki, ağus
tosta ikincisi açılacak- oralardaki su havzalarının sırasıyla Terkos'a akıtılması bir başarı olmuştur 
ve bugün, 15 günde bir su alan istanbulluların, 1,5 yıllık su rezervleri ve birikintileri vardır ve bu 
su rezervlerinin toplanması, temizlenmesi, arıt+ılması sırasında, birkaç yolun tanziminde, birkaç 
ağaç, birkaç örtü belki tahrip edilmiş olabilir; ama, istanbul'un kazandığı suyu da hesaba katarsak, 
bunun, öyle, burada şikâyet konusu olacak düzeyde bir tahribat olmadığını ifade ediyor ve bu ve
sileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 3. - 6831 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 

"69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memur
lar ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahallî mutad va
sıtalarla ilan edilmesine rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip 
de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında mahallin en büyük mülkî amiri tarafından 
beş milyon lira para cezası uygulanır." 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Basri Eler; buyurun. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, Anavatan Partisi Grubu adı
na da Sayın Arslan konuşacak efendim. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, sahsım adına söz istiyorum. 

, CHP GRUBU ADINA HASAN BASRt ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; orman yangınlarının önlenmesiyle ilgili, görüşülmekte olan bu yasa tasarısının 3 üncü madde
sinde, ormanlarda vuku bulacak yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve orman teşkilatı'ta-
rafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahallî mutat vasıtalarla ilan edilmesine 
rağmen orman yangınım söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalışmayanlar ve ve
rilen işi yapmayanlar hakkında birtakım cezaî müeyyideler getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvelki konuşmam, Sayın Başkanımız tarafından, zaman aldığım 
düşüncesiyle yanlış algılandı ve sözüm kesildi; öncelikle, ben, böyle bir niyetim olmadığımı ifade 
etmek istiyorum. 

Değerli konuşmacının da demin ifade ettiği gibi, ormanın korunmasında esas, sevgidir, bu sev
giyi verelim ve -diğer maddelerde de ifade ettiğim gibi- orman köylümüze güvenelim. Vataşdaşı-
mıza, ormanı kontrol etmesi ve sahiplenmesi için gereken ilgi ve özeni göstermeliyiz. Bugün, or
man yangınlarını söndürmeye, insanlar, yakın köylüler -ürününü oradan elde ettiği için- koşarak 
gitmek istemekte; fakat, ormana yetişmede, ormana gitmede ve haberleşmede geç kalınmaktadır; 
bunun altını çiziyorum; yani, yakın köylülerce veyahut ilgililerce ormanda yangın çıktığının duyu
rulmasında gecikilmektedir. 

Ben, biraz evvelki konuşmamda, orman muhafaza memurlarının telsizi olmadığını söylerken, 
Sayın Başkanım, benim sözümü kestiler; ben de söyleyeceklerimi ifade edemedim. Oysaki, benim 
o konudaki görüşüme, Doğru Yol Partili ve ANAPlı arkadaşlarım sataşmayla müdahalade bulu
nurlarken, onlara herhangi bir müdahalede bulunmadı; ama, benim bu haklı uyarımı dikkate alma
dan sözümü kesti. Ben, orada, herhangi bir şekilde yanıt vermedim. 

Ormanda çıkan yangını gördükten sonra, bunu haber vermek gerekir, değil mi? Yangının sön
dürülmesi için herhangi bir kimseyi oraya davet ederken, nasıl duyuruda bulunacaksınız?.. Siz, da
ha, orman muhafaza memuruna telsiz vermiyorsunuz. Orman muhafaza memurlarına, Jandarma, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orman Bakanlığı birimleri veyahut da Emniyetin frekanslarına gire
rek yangını haber verebilecekleri bir frekans tayin edilebileceği gibi, yangını duyurabilme olanak
larını tanımanız lazım. 

Bırakınız onlara telsiz vermeyi; ormanda her türlü yırtıcı hayvanın içine bıraktığınız orman 
muhafaza memuHarının, kaçmak için her türlü hızlı araçları bulunan orman kaçakçılarına karşı, on
ları takip edebilmeleri yönünden veya başka konularda herhangi bir vasıtaları dahi yoktur; hatta, 
kendilerini koruyacakları bir silahları bile yoktur. Bunların düzeltilmesi gerektiği inancı içerisinde
yim. 
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Orman muhafaza memurlarının özİük haklarını saymıyorum; çünkü, onlar, o konuda zaten pe

rişanlar. Özlük hakları veya tazminatları konusu daha el atılmamış durumda; bu durumlarının da 
düzeltilmesi gerektiği gibi, bu konularla ilgili olarak kendilerine yeteri şekilde ilgi gösterilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, yangınları söndürürken insanlar hayatlarını tehlikeye attıkları için bir 
özveri gerekiyor. Bildiğiniz gibi, Gelibolu'daki o hazin durumu gördük. Orada şehit olan Müdürü
müzü rahmetle anıyorum. 

Çam ağacı gibi ibreli tip -yapraklı olmayan- ağaçlar, daha çabuk tutuşmakta ve çıra gibi yan
maktadır. Hele, onun kozalağı yandığında, 100 metre ileriye dahi ateş topu gibi fırlamaktadır. 

Siz, televizyonlarda ağaçları yanarken görüyorsunuz; ama, yangın, o noktada değildir, yangın, 
en az, 100 metre ileridedir ve saman altından giden su gibi hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Hele, 
Gelibolu'daki gibi, 365 günün 300 günü rüzgârlı olan bir yerde -şu ana kadar irili ufaklı 90 yangın 
çıkmıştır- hep, yine, ısrarla çam ağacı dikmişizdir. Yangın, müeyyidelerle, köylüyü çağırmakla de
ğil, aynı zamanda, ağaç cinslerini değişik dikmekle de önlenebilir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel, burada, ANAP sözcüsü arkadaşım ifade ettiler; ona yanıt 
vermek benim görevimdeğil; ama -kendisi, daha önce, ormanla ilgili görevde bulunmuş bir arka
daş- kendi zamanlarında, helikopterler, turistik seyahat için Antalya'ya giderken, hem de benim... 

BAŞKAN - Sayın Eler, bakın, bunlar, bu maddede yok. Biraz önce, devamlı, Başkanın tutu
mundan şikâyet ettiniz... 

Maddede "...ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve orman 
teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahallî mutat vasıtalarla ilan 
edilmesine rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalışma
yanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında, mahallin en büyük mülkî amiri tarafından beş milyon 
lira para cezası uygulanır" deniliyor. Yani, her madde üzerinde konuşma zorunluluğu yok. 

Bu kürsüye her çıkan milletvekili bir partiye sataşırsa, biz, bu Meclisi nasıl çalıştıracağız?.. 
Konuşmak da şart değil; siz, iktidar partisi milletvekilisiniz, iktidar partisi milletvekili Meclisi ça
lıştırır, kanun çıkarır. 

Benim istediğim, sizin sözünüzü kesmek değil -sürenizi de durdurdum- ben, size, konuya gel
meniz için ikaz ettim; rica ediyorum. 

Şimdi, siz, ANAP Grubuna çatacaksınız... 

M.RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Cevabını veririz. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Öyle hafif olmaz, çok ağır olur!.. 
BAŞKAN - ANAP Grubundan bir arkadaş, çıkacak, başkasına sataşacak; o zaman, sataşma

dan söz vereceğiz. 
Rica ediyorum, maddeye bağlı konuşun. 
Buyurun efendim. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Sayın Başkan, beni dinlemeden neticelendirdi ve bunu "çat

ma" olarak vasıflandırdı ve beni suçladı; ama, sözümü dinleseydi, böyle olmadığını anlayacaktı. 
Sayın Başkanım, 365 günü rüzgârlı olan yere -ben, size diyorum ki- makineler gidemiyor, 

uçak nasıl gidecek söndürecek ve hangi uçak gidip de haber verecek... Sen gel, Çanakkale üzerin
de uçuruver bakalım o yangın söndürme uçaklarını... Şimdi, ben, burada, gerçekçi konuşuyorum; 
çatma'değil Sayın Başkan; onun için, lütfen, beni, suçlamaya dönük, zaman çalıcı veya Meclisi iş
gal ediyor şeklinde yorumlamayınız ve sizi, bu tutumunuzdan dolayı kınıyor; Yüce Meclise saygı
lar sunuyorum. . , ' ' . ' -
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BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Siz, yeter ki, gerçekleri anlayın da, kınamaya devam edin... 
ANAP Grubu adına, Sayın Refik Arslan; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Aslan, süreniz 10 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Mecli
si saygıyla selamlıyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısı geçen hafta gündeme geldi, görüştük; bugün de de
vam ediyoruz. Biz, Anavatan Partisi olarak, bu kanunu yürekten destekliyoruz; onu belirtmek isti
yorum; ancak, bakıyorum, İktidara mensup partiler, bu kanunu saptırıyorlar ve işi demagojiye dö
küyorlar. Onun için, biz, ormanlarımızın elden çıkmasını önleyen bu kanunu, burada, bir an evvel 
çıkarıp, ormanlarımızı korumamız ve onları muhafaza etmemiz gerektiğine inanıyoruz. 

Biz, Anavatan olarak.!. • * 
URAL KÖKLÜ (Uşak)-Anavatan Partisi... 
REFİK ARSLAN (Devamla) - Anavatan Partisi olarak, ormanla ilgili, orman köylüsüyle ilgi

li, orman yangınlarıyla ilgili her türlü desteği, burada, verdiğimizi ve vereceğimizi ifade ediyoruz. 
Yürekler acısı; geçenlerde Kıbrıs ormanları yandı. Zaman zaman da yurdumuzda orman yangınla
rı çıkmaktadır. Bu yangınlar, bizleri ve bütün milletimizi yürekten vurmaktadır. 

Görüştüğümüz bu maddede bir eksiklik var, müsaadenizle okumak istiyorum: 
"6831 sayılı Kanunun 105 jnci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar 

ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahallî mutat vası
talarla ilan edilmesine rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip 
de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında mahallin en büyük mülkî amiri tarafından 
beş milyon lira para cezası uygulanır." 

Daha önceki yasada, burada beş milyon lira olan para cezası beş bin liraydı. Ben, bu beş mil
yon lira para cezasını çok bulmaktayım; çünkü, orman köylüsü, rızkını ormanın içinden, o bölge
den temin eden fakir insandır. Orman köylüsü, hiçbir zaman ormanı yakmaz; aksine, gözü gibi or
manları korumaktadır. Bu cezayı daha hafifletlemiz lazım geldiğine inanıyorum. Bugün, orman 
köylüsünün maddî durumu iyi değildir ve enflasyonun altında ezilmektedir; kesim, sürütme ve çe
kim ücretleri çok düşüktür. Orman köylümüze, bir de bu beş milyonu yüklersek, orman köylüsünü 
gücendirmiş oluruz. 

Orman köylümüzün birçok sorunu var; evvela, yaşadığı yerde tapusu yok, mülkü yok. Onun 
için, biz, bu külfeti de, bu 5 milyon lirayı da orman köylüsüne yüklersek, bunlara haksızlık etmiş 
oluruz. 

Bu Hükümet, birde, orman köylüsünün yaptığı istihsalden yüzde 10 vergi almaktadır ve bu 
yüzde 10 vergi, orman köylüsüne ağır gelmektedir -bunu da kaç defa ben burada söyledim- orman 
köylüsü bunu kaldıramamaktadır. Şimdi, Sayın Orman Bakanı buraya gelip diyecek ki "biz almı
yoruz; ama, Maliye Bakanlığı alıyor." Orman Bakanlığı, orman köylüsünden, kooperatiflerden pa
rayı kesmiyor; ama, kooperatif, Maliyeye parayı öderken, yüzde 10 kesip parayı yatırmaktadır. Bu 
inşalardan alınan bu yüzde 10'u da affetmemiz ve bunun için özel bir yasa çıkarmamız lazım. Üs
tüne üstlük, bir de, orman içinde yaşayan insanlarımıza "sen, falan yerdeki yangına gitmedin" di
ye, bir memurun takdiriyle, 5 milyon lira para cezası koyarsak, orman köylümüze fevkalade hak
sızlık yapmış ve onları gücendirmiş oluruz. 
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Benden evvel, bir önceki maddeyle ilgili konuşan arkadaşlarıma katılıyorum; ormanlarımızda 

büyük bir hastalık vardır. Bu hastalık da, yangın kadar tehlikelidir; onun için, Bakanlıktan ve Hü
kümetten, orman yangınlarıyla beraber, başta Kastamonu, Bolu, Muğla ve diğer ormanlardaki has
talıklara da çare bulmasını önemle rica ediyorum. Ayrıca, biz, orman yangınlarını söndürme mü
kellefiyetini sadece orman köylümüze yüklersek, çok büyük yanlışlık yapmış oluruz. Orman Ba
kanlığını, orman teşkilatını, işçilerimizi, evvela, gerektiği kadar araç gereç ve teçhizatla donatma
mız lazımdır. Bunu yapmadığımız an, sadece, orman köylüsüne ceza vermek suretiyle, orman yan
gınlarını önleyeceğimizi zannediyorsak çok büyük yanılgıya düşeriz. Ben, özellikle bütçe müzake
relerinde de Sayın Bakana söylediğim gibi, Türk Hava Kurumu uçaklarının Orman Bakanlığı tara
fından yeniden kiralanmak suretiyle orman yangınlarında kullanılması ve helikopter, makine, teç
hizat bakımından güçlendirilmesi lazım geldiğine inanıyorum. 

Ormanın içinde orman köylüsünün malı, canı, bahçesi, evi var. Orman köylüsü, tabiî ki, or
man yangınında durmayacak, seyirci kalmayacak, orman yangınının söndürülmesine onlar da yar
dımcı olacaklar; ama, metazori değil, cezayla değil, gönül rızasıyla yangın söndürmeye katılmala
rını sağlamamız gerektiğine inanıyorum ve bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Türk Hava Kurumunun önemi bir kez daha ortaya çıkıyor 
değil mi? 

BAŞKAN - Herhalde!.. Anlayan anlıyor zaten... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU ( Gümüşhane) - Kurban derileri meselesi değil mi?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Evet, evet!.. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun. 
Süreniz 10 dakika Sayın Oğuz. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul ) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; 806 sıra 

sayılı kanun tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde, Grubumuz adına söz almış İAilunuyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu tasarının 3 üncü maddesiyle, hulasaten -madde metni okundu, tekrar 

etmeyeyim- orman yangını devam ederken, bir taraftan görevliler, diğer taraftan itfaiye teşkilatla
rı hizmetlerine devam ederken, o mahallin sakinlerinin, o köyün sakinlerinin de yangının söndürül
mesinde yardımcı olmalarının mecburî hale getirilmesini tespit eden bir maddeyle karşı karşıyayız. 

Bu hüküm, yerinde ve gayet isabetlidir; ancak, şunu ifade edeyim ki; zaten, yangın başladığı 
zaman, o köyün ve civar köylerin, mezraların, hatta buralarda misafir bulunan insanların, bütün 
güçleriyle, ellerindeki mevcut imkânlarıyla, yangın mahalline koşup, yangını söndürmek için bü
yük bir gayret sarf ettiklerini, İstanbul yangınlarında, Şile ve havalisindeki yangınlarda, özellikle, 
Şile'nin sahil kesimindeki yangınlarda, bendeniz, bizzat, seçim bölgem olması hasebiyle, müşahe
de ettim. 

Köylü, elinde bulunan imkânlarla, yangını söndürmeye gayret ediyor; ancak, tabiî, müessir va
sıta, orman idaresinin elindeki vasıtalar. Onlar, yerinde ve mahallinde, hakikaten, daha önce hazır
lanırsa faydalı oluyor değerli arkadaşlanm; mesela, bir su göleti, bir su deposu veya orman idaresi 

, içerisindeki bazı cihazlar. Televizyon ekranlarında da müşahede ediyorsunuz; orman yangını bütün 
şiddetiyle devam ederken, köylülerin elinde birkaç tane dal; o dalı, alevlere vurarak, söndürme gay
reti içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu, fevkalade iptidaî bir şey değerli arkadaşlarım. 

Onun için -buraya çıkan arkadaşlarımın hepsi de tekrar ettiler, ben de işaret ettim- birinci de
recede sadra şifa veren tedbir, orman yollarının bir an evvel yapılması -keşke, Sayın Bakan dinle-
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se; ama, işgal ediyor arkadaşlarımız- yani, birinci derecede tedbir, orman yollarının yapılması. Or
man yolu olmazsa, zaten, yangının çıktığı yere yaklaşamıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Yani, köy
lü, bütün gücüyle oraya koşsa, oralara ulaşamıyor; çünkü, yangının çıktığı yere gidecek yol yok. 
Sadece yolun yapılması da yetmiyor. Orada, hiç olmazsa bir su deposu, oradaki bir kaynağın de
ğerlendirilmesi, suyun, orada depo edilmesi, bir göletin, orada daha evvel hazırlanması veya belli 
mekânlarda kuleler ihdas edilerek, önceden haber verilerek, daha küçükken, büyümeden yangını 
halletmenin çarelerini aramak lazım. 

Bir de, orman içerisinde birikmiş olan otların kuruması halinde, anız yangını gibi, bir anda bü
tün ormanı saracak şekilde yangın büyüyor. Orman idaresinin, bunların da tedbirlerini alması; da
ha yangın çıkmadan, otlar büyüyüp de, tamamen kuruyup, küçük bir kibrit ateşiyle, bir sigara artı
ğının atılmasıyla veya bir piknik ateşi kıvılcımının etrafa sıçramasıyla orman yangınının başlama
sını beklemek, onu takip etmek yerine, her yerde, belli istasyonlar, gözetleme kuleleri, yollar, su 
depoları ve göletler yapması, yangın söndürme vasıtlarını bulundurması lazım. 

Yangın mahalline, civar illerden, ilçelerden veya beldelerden, görevliler, itfaiye araçları ve 
arozözlerle geliyorlar -yol yok ki, oraya kadar ulaşsınlar- ve seyrediyorlar; bekliyorlar ki, yangın 
ta yanlarına kadar gelsin veya o makine ve vasıtaların yürüyebileceği, işleyebileceği, uzanabilece
ği yere kadar gelsin de ondan sonra müdahale etsinler. Uzak mahallere ulaşacak hortum bulmak 
mümkün değil, tazyikli su bulmak mümkün değil. Köylü de seyrediyor; ya kahvenin önünde sey
rediyor yahut da yangın mahalline kadar giderek seyrediyor. Bunun tevsiki ve bu adamın göreve 
gidip gitmediği hususunu mahkemede ispatlamak da fevkalade zor. Birçok insanın, kısa bir zaman
da, karşılıklı suçlamalarla, ithamlarla, iftiralarla suçlanmaları ve töhmet altında bulunmaları husu
su da, yine, yarın herkesin başına gelebilecek bir konu. 

ihsan Bey Kardeşim biraz önce işaret etti ve "miktar itibariyle de, birkaç sene içerisinde, enf
lasyonun tesiriyle, şuraya koyduğumuz rakamlar, gülünç rakamlar haline gelecek" dedi; doğru. 
Ona da, yetkili merciler gösterip, enflasyon oranında tayin edilecek belli cezaların, caydırıcılık nis
peti içerisinde tespit edilmesinde isabet görüyorum. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, sadece ceza
lan çoğaltmak ve onu insanlara tatbik ederek onları mağdur etmek yetmez. Orman içindeki çalı çır
pıların bir an evvel halledilip toplanmasında, yangın sahalarının ıslahı ve yollarının tanziminde, su 
depolannın yapılmasında ve ormana gelen gidenlerin kontrolü için bekçilerin bulundurulmasında 
ve bunların takibinde fayda var. 

Fatih Hazretleri haklı söylemiş ve "Ben, ormanımdan bir ağaç kesenin kafasını, bir dal kese
nin de kolunu keserim" diye ihtar etmiş. Tabiî, biz de bu işi çok sıkı ve sıcak tutarsak, tahmin edi
yorum ki, caydırıcı bir kanun çıkar. 

Hayırlı olsun diyor, saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Şahsı adına, Sayın Halit Dumankaya; buyurun. 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Demin, Sayın Bakanın, burada, çok yakışıksız ifadelerini dinledim. Şöyle ki; kendi memuru 
olarak çalışan, şu andaki miletvekilini küçük görerek "seni, ben memur etmedim..." Ama, o, mil
letvekili Sayın Bakan!.. Sayın Bakan, o, milletvekili, senin müdür yapmadığın, milletvekili; Orman 
Bakanlığında Genel Müdür olmuş. Yine, sizin müdür yapmadığınız Sayın Genel Müdür, şu anda, 
milletvekili. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Acınacak hallerde... 
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HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Bakan, maç bitmiştir, inkıtaları oynuyorsunuz; 

siz oradan gideceksiniz, belki de o, sizin yerinize bakan olacaktır. 
ADİL AYDIN (Antalya) - Önce tekrar milletvekili olsun gelsin, ondan sonra bakan olsun! 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bir ilkokul öğretmenini düşünün; 
onun yetiştirdiği talebe profesör oluyor. Şimdi, o ilkokul öğretmeni, profesöre gelip "seni ben okut
tum" derse olmaz; bunlar yakışıksız şeylerdir Sayın Bakan; lütfen, bunları bir daha söylemeyin; bu
nu, buradan, üç beş defa söylediniz; bu bir. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, maddeyle ilgili konuşmanızı rica ediyorum 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Tabiî Sayın Başkan, maddeyle ilgili... 
İkincisi şudur Sayın Bakan: Yine, bir gensoruda, telsiz ihaleleriyle ilgili konuşmuştunuz. Sa

yın Bakan, o ihaleleri yapan kişi, şu anda, sizin Genel Müdürünüzdür. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Hayır, Nevşat Bey Genel Müdürdü. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Or-Köy Genel Müdürü Sayın Bakan. 
Sizin "telsiz ihaleleri" dediğiniz olayı, Sayın Nevşat Özer kendisi mahkemeye vermiştir. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Ben verdim mahkemeye, ben!.. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Şimdi, burada, olayları çarpıtmayın değerli arkadaşla
rım. Ben, buradan şunu söylemek istiyorum: Hem size sesleniyorum hem kamuoyuna sesleniyo
rum, diyorum ki; eğer, bu devletin bir kuruşunu yiyen varsa, kimse, mahkemeye verin... 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Verdim!.. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...çünkü, o zaman, biri "dört senedir, bunu, niçin mah
kemeye vermediniz; siz, orada korkuluk musunuz" diye size sorar Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Verdik!.. Verdik canım... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bunları belirttikten sonra, bakı

nız, Sayın Nevşat Özer, yine, iki sene evvel şöyle bir duyuruda bulunmuştu: "Benim hakkımda bil
diğiniz ne varsa, buraya getirmeyen namerttir." 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Geldi o da. Dokunulmazlığı kalkıyor işte, do
kunulmazlığı kalkıyor. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakınız, biz, hesap vere vere geldik; işte, otoyolların 
hesabını verdik; işte, TÜRKSAT'ın hesabını verdik; biz, hesap vermekten korkmuyoruz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Edes var, EdesL 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şunu vurgulamak istiyorum: Bu 
3 üncü maddede, şimdi, bir kişi, eğer, kendisini kaymakam, vali çağırıp da, işe gitmezse, orman 
yangını söndürmeye gitmezse, 5 milyon para cezası... Şimdi, şu an için, 5 milyon gerçekten fazla 
olabilir; ama, maazallah, bu Hükümet bir sene daha iktidarda kalırsa, o zaman sembolik bir hale 
gelir! Bakınız, 5 milyonla, biz, bu ülkeyi devrettiğimiz zaman, etin kilosu 17 bin liraydı ve 300 ki
lo et alabiliyordunuz; şu anda etin kilosu 250 bin lira ve 20 kilo et alabiliyorsunuz. Dolayısıyla, bu
nun değiştirilmesi lazım, şu anda azaltılması lazım; ama, Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi lazım, 
enflasyon oranında artırma yetkisi verilmesi lazım; bu bir. 

Şimdi, ikinci bir konu: Kişiyi ele alıyorsunuz. Bakınız, ben, Şile yangınlarında bulundum, sa
baha kadar oradaydım. Şimdi, eğer, orada bulunan belediye başkanlarından araç istenildiği zaman, 
vermemişrerse, onlar için de bir ceza getirilmesi lazım. Bakınız, öyle belediye başkanları olabilir 
ki, yangından zevk duyar, araçlarını vermez; ben bunu Şile'de yaşadım, Gebze'de yaşadım. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, son cümlenizi söyler misiniz. Maddelerde süreyi uzatmıyo

rum. Sadece 1 dakika ek süre veriyorum. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bu konular önemlidir. 
BAŞKAN - Rica ediyorum... • 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Gebze Belediye Başkanı araç vermedi mi? 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Gebze Belediye Başkam değil. İstemedi... O zaman, 
kaymakam vekili vardı, orman şube müdürü vardı "kardeşim, Tuzla'dan, Pendik'ten, Gebze'den, 
Maltepe'den, Kartal'dan araç isteyin" dedim; altı saatte araç gelmedi değerli arkadaşlarım. Altı sa
at sonra bir dozer geldi. O canım ormanlar, gözlerimizin önünde yandı; ne kadar uğraştıysam, kay
makam vekilini, orman şube müdürünü, işletme müdürünü ikna edemedim. Gebze'deki ormanlar, 
bu beceriksiz İktidarın beceriksizliği yüzünden yanmıştır ve ben, sabaha kadar bunun acısını çe
kerek yaşadım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 

Aslında, madde kapsamına, o belediye başkanları da giriyor; "emrolunan" deyince, gerçek ve 
tüzelkişiler giriyor, hepsi giriyor. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Sayın Başkan, ağacı vitrinde görenlere niye söz veriyorsun! Ağa
cı, ancak saksıda görüyorlar! 

BAŞKAN - Kim söz istiyorsa ona veriyoruz; buyurun, siz de isteyin, size de verelim. 

Sayın Seyfi Şahin, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; suç ve ceza ters orantılıdır; 
eğer cezayı artırırsanız, suç da azalır; ama, şüphesiz, suçların azalması için tek faktör ceza olamaz; 
suçları azaltmak için eğitim yapılması da lazım. Bugün, Allah'a şükürler olsun ki, elimizde medya 
var ve her türlü propaganda imkânlarımız var. Bu imkânlar iyi kullanılabilirse, ormanları sevmek, 
korumak mümkün olabilir; ancak, onlara yardım etmeyenlere verilen cezanın da 5 milyon lira olu
şu, bugün için, belki çok görülmekte; ama, enflasyon olan bir ülkede, sabit bir rakamın konulması 
da yanlış olur kanaatindeyim; çünkü, üç beş sene sonra, 5 milyon liranın değeri daha da düşecektir. 

Bu vesileyle, birkaç şeyi söylemekte fayda var. 
Birincisi; bütün insanlığa hizmet eden, oksijeni, atmosferi ve tabiatımızı düzenleyen masum 

ormanlarımızı yakan bir cinayet şebekesinin, PKK'nın, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışın
da, hatta bunlara yardım eden, özel eğitim veren Yunanistan'ın da -dışişleri açısından önemini be
lirtmek üzere söylüyorum- iyice tanıtılması, iyi bir propagandayla, bu cinayetlerin, dünyaya anla
tılması lazımdır. 

Bu konuyla ilgili olarak, ayrıca, ormanların artırılması için, benim şahsî bir teklifim veya bir 
düşüncem vardır; bu da, sıcağa tahammül edebilecek, badem gibi, kayısı gibi, iğde gibi ağaçların -
çekirdekten- çok fazla ekilmesinin -ömrü kısa olsa biler o bölgenin yeniden ormanlaştırılmasında 
faydalı olur kanaatindeyim. 

İkincisi de, hazine arazilerinin, köylülere dağıtılarak, yirmi yıllığına, çok ucuza veya parasız 
kiralanması ve meyve ağacının diktirilmesi de, ormanların artırılmasında bir faktör olabilir düşün
cesindeyim. 
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Bu dileklerle, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririz. 
6831 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar 

ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahallî mutat vasıta
larla ilan edilmesine rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de 
çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında mahallin en büyük mülkî amiri tarafından beş 
milyon lira para cezası uygulanır. Bu miktar, Bakanlar Kurulunca üç misline kadar artırılabilir. 

İhsan Saraçlar Ali Günaydın Ural Köklü 
Samsun Konya Uşak 

Gürhan Çelebican Abdullatif Şener 
İstanbul Sivas 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERt KOMİSYONU BAŞKANI SAMİ SÖZAT (Balıkesir) -
Efendim, benimsiyoruz; ama, maalesef, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN-Hükümet ?.. 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon çoğunluğu olmadığı için önergeye katılmıyor, aslında benimsiyor; Hü

kümet önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş

tir. 
3 üncü maddeyi kabul edilen bu önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 3 üncü madde, kabul edilen önerge doğrultusunda kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. - 6831 sayılı Kanunun değişik 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir. 
"Madde 110. - 76 ncı maddenin; 
a) (a) bendinde belirtilen fiili işleyenler bir milyon lira para cezası ile, 
b) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiilleri, işleyenler bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve 

on milyon liradan elli milyon liraya kadar ağır para cezası ile, 
c) (d) bendinde belirtilen fiilleri işleyenler iki yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve elli mil

yon liradan üçyüz milyon liraya kadar ağır para cezası ile, 

Cezalandırılır. 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yangınına sebebiyet verenler üç yıldan yedi yıla kadar 

hapis ve üçyüz milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
Kasten orman yakanlar on yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis ve beşyüz milyon liradan bir mil

yar liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 
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İkinci ve üçüncü fıkralardaki suçların işlenmesi nedeniyle yanan orman alanı üç hektardan faz

la olduğu takdirde verilecek cezalar bir kat artırılır. 

İkinci fıkradaki fiilden bir kişinin hayatınca tehlike hâsıl olursa verilecek cezalar ayrıca dört
te bir oranında; ölüm meydana gelirse yarısı oranında artırılır. 

Üçüncü fıkradaki fiilden bir kişinin hayatınca tehlike hâsıl olursa verilecek cezalar ayrıca bir 
kat artırılır; ölüm meydana gelirse müebbet ağır hapis cezasına hükmedilir. 

Bu maddede gösterilen cezalar için 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü ve 
6 ncı maddeleri uygulanmaz." 

BAŞKAN - Sayın Dikici, Refah Partisi Grubu adına söz istemişsiniz; buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 6831 sayılı Orman Kanunu ile Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi hakkında, Grubum adına söz almış bulunuyorum; Yü
ce Meclise seİam ve saygılarımı sunuyorum. 

Cenabı Hakkın insanoğluna verdiği, sayılamayacak kadar çok olan önemli nimetlerden birisi 
de ormanlardır. Ormanlar, insanoğlunun yaradılışından günümüze kadar, hep kendisini yenilemiş 
ve insanlığın hizmetinde olmuştur. Orman, altıyüzü geçkin çok yönlü kullanım çeşitliliğiyle, beşik
ten mezara kadar vazgeçemediğimiz bir servet kaynağıdır. 

Orman Bakanlığı, ülke topraklarının dörte biri üzerinde tasarruf yetkisine sahip bulunmakta
dır. Ne acıdır ki, ülke topraklarımızın dörtte birine sahip olan Orman Bakanlığı, bu büyüklüğüne 
yakışır hizmet ve etkinliğini bu zamana kadar gösterememiştir; giderek hantallaşmış, körelmiş, çe
şitli metotların uygulandığı deneme tahtasına çevrilmiştir. Ormanlar, mahallî siyasetçilerin çıkarla
rına hizmet etmiştir. Ormaniçi köylerimiz, ağırlaşan hayat şartları altında ezildikçe ezilmiştir. İkti
darın ilgisizliği ormana yönelik seçim vaatleri, orman köylümüzün eğitilmemesi, devletin ihmali 
sonucu, ormaniçi nüfusumuz suça itilmiştir. 

Ülke ormanlarının 12 milyon hektarı, verimsiz veya açık orman alanlarıdır. Açık ve verimsiz 
orman alanlarının verimli hale dönüştürülmesi için programlanan yıllık 300 bin hektar ağaçlandır
ma hedefine varılamadığı gibi, çalışmalar sembolik hale gelmiştir. 1987 yılında 250 bin hektar olan 
yıllık ağaçlandırma miktarı, 1988,1989,1990,1991 ve 1992 yıllarında geriye gitmiş, 1993 yılında 
ise 27 bin hektara kadar gerileyerek, 1987 yılı rakamlarının dokuzda birine kadar düşmüştür. 

Orman işletmeciliğimiz, son onbeş yılda, gücünü, yüzde 30 oranında kaybetmiştir. Ormanla
rımızda -iyi vasıflı ve bozuk olan orman sahalarında- yıllık cari ortalama, dünya ortalamasının 10 
ilâ 15 kat gerisinde bulunmaktadır. 

Türkiye'de aslî ağaç türü olan meşe ormanlarında, tesis, yenileme, gençleştirme çalışmaları ya
pılan alan, 1989 yılında, 52 bin hektara yakınken, bugün, 20 bin hektarın altında kalmıştır. Orman 
yolu çalışmaları hızla düşerek, bugüne kadar, zorunlu ihtiyaç olan 200 bin hektarlık ormana ulaşa
cak yollarımızın yarısına bile varılamamıştır. 

Ormancılığımız, son dört yılda kara günler yaşamıştır. Yatırımlar durmuş, yangınlar artmış, 
ormanlar, iktidarların çıkarı için kullanılmıştır. Orman köylüsü ile orman işçisinin ücretleri zor 
ödenir olmuştur. Kestiği ağacın, diktiği fidanın ücretlerini, bırakın teri kurumadan almayı, aynı yıl 
içinde bile alamaz duruma düşmüştür. İşçilerin sözleşme farkları aylardır ödenemiyor. İdareciler, 
ormanı, senelerdir kişisel çıkarları için kullanmıştır. Bakanlık, kendi ormanına sahip çıkamamıştır. 
Son kırkbeş yıl içerisinde ormanlarımızın yarısından fazlası, yani yüzde 58'i, yok olup bitmiştir. 
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1945 yılında yapılan sayıma göre, ülkemiz topraklarının yüzde 26'sı ormanla kaplıyken, 1990 yı
lında yapılan sayıma göre, bu oran sadece yüzde ll'lere düşmüştür. Bu durum böyle devam eder
se, Türkiye 2010 yılında çöl olacaktır. Ormanı kimler yakıyor; İktidarın eğitmediği, eğitemediği or-

. man köylümüz; sorumsuz, duyarsız piknik yapanlar; hayvan otlatan çobanlar; İktidarın yardım et
mediği, aç, sefil, işsiz bıraktığı tarlası olmayan çiftçiler; orman mafyası ve inançsız, Allahsız, vic-
dansızPKK. 

1956 yılında neşredilen 6831 sayılı Orman Kanunu, çoğu defa siyasî istismar amaçlı, bazen de 
verilen onca zararı telafi amaçlı, kısır döngü değişikliklerle deneme tahtasına çevrilmiştir. Orman 
Kanununda idarî para cezası, ilk kez 1980 yılında kabul edilen, 3493 sayılı Kanunla başlatılmıştır. 
Söz konusu Kanunda yapılan 15 maddelik değişiklik, derde deva olmadığı için, bugün bu değişik
liği tekrar müzakere etmekteyiz. 

4 üncü maddeyle 6831 sayılı Kanunun 113'üncü maddesi için tasarlanan değişiklikte (a) fık
rasıyla önerilen 1 milyon TL para cezası caydırıcı olmaktan çok uzaktır, (b) fıkrasının yeniden dü
zenlenip, ihmal kaynaklı yangın çıkarmanın cezası, 6 aya indirilmelidir. Sabotaj ve açma amaçlı 
yangın çıkarma suçuna verilecek hapis cezasının 3 yıldan az olmaması ve para limitlerinin yüksel
tilmesi şarttır, (c) fıkrasıyla 76 ncı maddenin (d) fıkrasına getirilen anız yakmanın tümüyle yasak
lanması, fiili orman dışı, orman bitişiği, orman içi olmak üzere, farklı cezalarla derecelendirilmeli-
dir. 

Ayrıca, yerleşik anız yakma yanlışının kademeli tasfiyesi amacıyla belirli eğitim ve duyuru 
aşamasından sonra, halka mal edilmesi için, ağır cezalandırmaya süreli bir geçiş ya da ilk suç ile 
mükerrer suç arasında bir farklı ceza getirilmelidir. 

Sonuç olarak, orman kanunları, tümüyle, halkımızı nazara alan bir gerçeklikle, yeniden düzen
lenmelidir. 

Diğer yandan, bu tür çözüm arayışlarına katkı sağlamak için, orman fiilî varlığını ve arazinin 
verimlilik vasıflarını nazara alan bir kadastro sınırlaması en kısa sürede sonuçlandırılmalı ve bu sı
nırları geriletecek düzenlemelere son verilmelidir. 

Önerilen idarî para cezalarının işlerlik kazanabilmesi için, gerekirse hapse dönüştürülmesi, or
man tahribine yönelik suçlarla ilgili cezaların tecil edilmemesi; ayrıca, idarî para cezalarını memur 
maaş katsayısına bağlayan uygulamanın kanunla ifadesini bulması gereklidir. 

Ormanların işletilmesi ve ormancılık gelirlerinin optimal düzeye kavuşturularak, orman içi ve 
bitişiği nüfusun ormana olan baskısı kaldırılmalıdır. 

Ormana dayalı sanayi ve projeler yaygınlaştırılıp, faizsiz ve yeterli kredilerle desteklenip, is
tihdama katkısı sağlanmalıdır. 

Ormancılık çalışmaları, özellikle, orman yangınlarıyla mücadele giderleri, derhal, tasarruf ted
birleri dışına çıkarılmalıdır. Tutarlı ormancılık politikalarıyla istikrarsağlanıp, istismara son veril
melidir. 

Mevcut orman -halk ilişkileri, girgin uygulayıcı- halk çatışmasını bitirici düzenlemelerle, ha
sım olmaktan çıkarıp, hısım olma anlayışına oturtulmalıdır. 

Her şeyden önce, maddî ve manevî tedbirler alınmalı, yangın ekipleri takviye edilmelidir. 
Alınan personel gerçekten görevini yapıyor mu; yoksa, birilerinin adamı mı, partinin delegesi 

mi gibi düşüncelerin ortadan kaldırılması da şarttır. 
- Ahaokullarında, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde ve üniversitelerde, ağaç ve orman sevgi

sini yerleştirecek eğitimler yapılmalıdır. 
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Cenabı Haktan ormanlarımızı yangından korumasını niyaz ediyor, Yüce Meclise selam ve say

gılarımı sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) •'-"" 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dikici. 

Şahsı adına, Sayın Osman Develioğlu; buyurun. 
Sürenizi 5 dakika. 

OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz 806 sıra sayılı, Orman Kanununda ve Türk Geza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamadan önce, Yüce Heyetinize 
saygılar sunuyorum. 

Ormanlarımız konusunda söylenecek şey belki çoktur; ancak, bana ayrılan zaman dilimi içe
risinde, arkadaşlarımızın değindiği konular dışında, özellikle, arz etmek istediğim ko'nuları sırasıy
la birkaç cümleyle söylemeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiyemizdeki ormancılığın durumu hepimizin malumudur. Tabiî, ül
kemizin iktisadî yapısıyla ormancılığımızın durumu özdeşleştirilmeye çalışılabilir; ancak, orman
larımızda yeterli işletme faaliyetlerinde bulunulduğu takdirde, bu faaliyetlerin, orman yangınlarını 
önlediği gibi, tabiî olarak sıklaştırma ve ağaçlandırmaya da fayda sağlayacağı kanaatindeyim; çün
kü, şu anda, öyle orman bölgeleri vardır ki, örnek vermek gerekirse -Sayın Bakanımızın bilgisi ol
ması açısından örnek vermek istiyorum- özellikle, Kayseri'nin Yahyalı İlçesi ile Aladağ Orman İş
letmesi arasındaki bölgede -ki, şu anda millî park kapsamına alınmış bölgedir- balta girmemiş or
manlıklar içerisinde, ayaktaki ağaçların iki katı kadar ağaç, ormanın içerisinde yatmış, çürümeye 
terk edilmiş durumdadır; yol yapılmamakta, herhangi bir yangın önleyici tedbir alınmamakta -Al
lah muhafaza- bir yangın çıktığı takdirde de, uçsuz bucaksız bir alanın, ormansız bir alan haline dö
nüşmesi söz konusudur. Bu gibi alanlarda, bu yasayla getirilen tedbirler yanında, işletmecilik faali
yetlerine hız verilmesi, bu caydırıcı cezalara destek olması açısından, yeni yolların açılması ve or
man alanının mutlaka parselasyona tabi tutulması gerekir diye düşünüyorum/Zira, işletmecilik için 
yollar açıldığı takdirde, hem köylünün istihkak odunu hem de orman köylüsünün istihdamı sağla
nacaktır diye düşünüyorum. 

Bu manada, özellikle 1980'li yıllardan sonra, orman köylüsünün, istihkak odununu serbest sa
tış hakkı elinden alınmıştır. Bize göre, bu uygulama, bir noktada yanlış bir.uygulamadır; çünkü, nü
fusumuzun yaklaşık 12 milyonu orman köylerinde yaşamaktadır. Bu köylüler, aldıkları istihkak 
odununa serbest satış hakkı tanınıp, serbest piyasada satmak hakkını kazandıkları takdirde, orman 
köylüsüyle ormanın barışması doğrultusunda bir adım daha atılmış olacaktır. Serbest satış hakkı
nın verilmesi yanında, amenajman çalışmalarını, özellikle döner sermaye işletmelerinden karşıla
mak kaydıyla, devlete hiç yük olmaksızın, yangın önleyici tedbirlerin de yeterli şekilde alınabile
ceği kanaatini taşıyorum. . 

Yasa tasarısına olumlu oy kullanacağımızı belirtiyorum; yalnız, bir arkadaşımız, yasa tasarısı
nın tümü üzerinde görüşmeler devam ederken, cezaların ağırlaştırılmasının yanlış olduğu kanaatle
rini beyan etmişlerdi; ona da, benim konuşmam sonraya isabet ettiği için, bir cümleyle de olsa de
ğinmekte yarar görüyorum. 

Sayın Seyfi Şahin'in belirttiği gibi "suç ve ceza" birbiriyle ters orantılıdır. Adam öldürmenin 
cezasını üç yıla indirdiğiniz takdirde, günde yüzlerce insanın birbirini öldüreceğineJnanıyorum. O 
nedenle de, cezalar ne kadar ağır olursa, o kadar caydırıcı olur inancını taşıyorum. Zaten, orman 
köylümüz, içinde yaşadığı, nimetlerinden yararlandığı, işçiliğini yaptığı bir sektörü yok etmek is
temez. Yalnız, bazı yerlerde, geçmişte, tarla açmak maksadıyla yangınların çıkarıldığı bir vakıadır. 
Bu yasanın çıktığı tarihten itibaren... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, son cümlenizi söyler misiniz, zaten televizyon yayını da kesildi... 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Ne alakası var? 

OSMAN DEVELİOĞLU (Devamla) ^Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bu yasanın çıktığı andan itibaren, inşallah, kasıtlı ve maksatlı yangınlar çıkmaz. Bu arada, or

man köylüsüyle ormansızlamış ve tekrar orman ekimi, dikimi yapıldığı takdirde, ağaçlandırılması 
mümkün olmayan arazinin de, özellikle orman köylüsüne kadastro çalışmaları sırasında, ekilebilir 
arazi olarak verilmesinin, köylü-devlet işbirliği ve orman köylüsüyle teşkilatların barıştınlması açı
sından yararlı olacağı kanaatimi arz ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Develioğlu. 

Arkadaşların haberi olsun diye "telelevizyon yayını kesildi" dedim, yoksa arkadaşımızla ilgi
si yok. Eğer öyle anlaşıldıysa, arkadaşımdan özür dilerim. 

Sayın Ali Oğuz, şahsı adına... 
ALİ OĞUZ (İstanbul)-Konuşmayacağım. 
BAŞKAN-Konuşmuyorsunuz. 
Madde üzerinde konuşmalar bitmiştir. 

Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığına 

Görüşülmekte olan 806 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (c) bendinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini, arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan Melih Pabuççuoğlu Turhan Tayan 
Sakarya Balıkesir Bursa 

Yılmaz Ovalı Cemal Öztaylan ErkutŞenbaş 

Bursa Balıkesir İzmir 
Ali Günaydın 

Konya 
Madde 110 (c).- (d) bendinde belirtilen "fiili işleyenler bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis 

ve 50 milyon liradan 300 milyon liraya kadar ağır para cezasıyla" 

Cezalandırılır. 
Gerekçe: Anız yakmanın orman alanına 4 kilometre mesafede olması cezanın uygulama nede

nidir. Kuşkusuz 4 kilometreden uzak mesafede anız yakılması suç teşkil etmektedir. Orman köyü 
hudutlarıyla 4 kilometre mefhumu izafidir. Uygulamada doğacak anlaşmazlıklar ile faili iki yıl ha
pis cezasıyla sorumlu kılmak hatalı olacaktır. Bu yönden müeyyide bir yıldan aşağı olmamak üze
re hapis olarak düşünülmüştür. 

BAŞKAN-Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 806 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile takip eden fık
ralarının aşağıda ifade edildiği gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan Melih Papuççuoğlu Kadri Güçlü 
Sakarya Balıkesir Bursa 
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Turhan Tayan Yılmaz Ovalı Cemal Öztaylan 

Bursa Bursa Balıkesir 
Erkut Şenbaş Ali Günaydın 

İzmir Konya 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle orman yangınına sebebiyet verenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis 
ve 200 milyon liradan 500 milyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Orman alamnda yangın sonucu hasıl olan zarar fahiş ise, mahkeme suça mahsus cezayı yarı
sına kadar artırır. Hafif ise, yarısına kadar, eğer pek hafif ise, üçte birine kadar eksiltir. Yangın bir 
şahsın hayatını tehlikeye koymuş olduğu takdirde, ceza dörtte bir oranında, ölüm meydana gelmiş 
ise, ayrıca yarı nispetinde artırılır. 

Kasten orman yakanlar 10 yıldan 15 yıla kadar ağır hapis cezası ve 500 milyon liradan 1 mil
yar liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Bu fıkradaki suçun işlenmesi nedeniyle yanan orman alanı 3 hektardan fazla olduğu takdirde 
verilecek ceza bir kat artırılır ve yangın bir şahsın hayatını tehlikeye koymuş olduğu takdirde, ve
rilecek ceza ayrıca bir kat daha artırılır. Ölüm meydana gelirse müebbet ağır hapis cezasına hük
medilir. 

Terör amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişilerce devlet ormanlarını yakanlar 24 yıldan 30 
yıla kadar ağır hapis, 5 milyar liradan 10 milyar liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. Ya
nan orman alanı 1 hektardan fazla olduğu veya bir şahsın hayatını tehlikeye koyduğu takdirde, mü
ebbet ağır hapis cezasına hükmedilir. Yangın sebebiyle ölüm meydana gelirse, fiili işleyen veya iş
leyenlere idam cezası verilir. 

Terör amacıyla bu suçu işleyenler hakkındaki davalara 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahke
melerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun gereğince Devlet Güvenlik Mahke
melerince bakılır. 

Bu maddede gösterilen cezalar için, 647 sayılı Cezaların infazı Hakkındaki Kanunun 4 üncü 
madde hükmü uygulanmaz. 

Gerekçe: 
Tasarıda, tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi orman yangınına sebebiyet verenler hakkında, üç 

yıldan yedi yıla kadar hapis ve 300 milyon liradan 500 milyon liraya kadar ağır para cezası veril
mesi benimsenmiştir. 

Oysaki, Türk Ceza Kanununun 455 inci maddesine göre, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu 
bir kimsenin ölümüne sebebiyet verilmesi halinde, fail hakkında, iki seneden beş seneye kadar ha
pis cezasına hüküm verilir. Ormanlarımız, insan hayatı kadar değerlidir. İnsan hayatına son veren 
tedbirsizlik ve dikkatsizlik eylemi ormana karşı işlendiğinde, cezaî sorumluluğa, bu açıdan bakıl
mak gerekir. 

Bu sebeple, ceza oranı, önergemizde, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ağır para cezası 200 
milyon lira ile 500 milyon lira olarak tayin edilmiştir. 

Tasanda, tedbirsizlik ve dikkatsizlik de, orman yangınına sebebiyet suç kabul edilerek, buna 
göre bir ceza tayin edilmiştir. Oysaki, doğacak sonuç ile uygulanacak ceza arasında bir muadelet 
düşünülmemiştir. Bir başka deyişle, dikkatsizlik sonucu ormanda yangına sebebiyet veren şahıs, 
bir çam ağacı yansa dahi aynı cezaya çarptırılacak ve yine tasarının 4 üncü maddesinin üçüncü fık
rasına göre, yangın alanı 3 hektara kadar -bu miktar dahil-ulaştığında aynı oranda cezaya muhatap 
olacaktır. Bu hal, fiil ile ceza arasında bulunması gereken muadeleti ortadan kaldırmaktadır. 
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Bu gerekçeyle, fiilin, taksirli eylem olması da dikkate alınarak, teklifimizle, eylem ve uygula

nacak ceza yönünden muadelet sağlanması düşünülmüştür. Buna göre, yangın sonucu hâsıl olan za
rar fahiş ise, mahkeme, suça mahsus cezayı yarısına kadar artıracak; zarar hafif ise yarısına kadar 
ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltebilecektir. Burada, hâsıl plan zararın derece ve mahi
yetini hâkim takdir edecektir. Kuşkusuz, yanan alanın yeniden ağaçlandırılma gideriyle, millî eko
nomiye kaybı zarar oranını takdirde, mahkemelerce gözden uzak tutulmayacaktır. 

Tasarıdaki ilkeye sadık kalınarak, yangının bir şahsın hayatını tehlikeye koymuş olması halin
de cezanın, ayrıca, dörtte bir oranında, ölüm meydana gelmesi halindeyse yarı oranında artması be
nimsenmiş; kasten orman yakanlar hakkında tasarıda getirilen hükümler teklifimizde tekrar edil
miştir. 

Ülkemizin terör tehditi altında olduğu malumdur. Can dahil tüm varlıklarımıza karşı sürege
len terörist eylemler, ormanlarımızın yakılmasına ve tahribine de sebebiyet vermektedir. Son yıl
larda, bu amaçla, güzelim ormanlarımız yakılmakta ve orman alanlarının, aynı anda birçok yerle
rinde kundaklanması sonucu telafisi imkânsız zararlar doğmaktadır. Misal verecek olursak; eri son, 
Marmaris ormanları yangını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ormanlarının yakılması, bu duru
mu açıkça ortaya koymaktadır. 

Bundan dolayı, teklifimizde, terör amacıyla, örgüte mensup kişi veya kişilerce devlet ormanın
da yangın çıkaranlar hakkında, teklifimizde cezaî müeyyide getirilmiş ve yanan orman alanının bir 
hektardan fazla olduğu veya bir şahsın hayatını tehlikeye koyduğu taktirde ceza miktarı artırılmış, 
yangın sebebiyle ölüm meydana gelmesi halinde, fail ve fiillere idam cezası öngörülmüştür. 

Bu gibi eylemde bulunanların yargılanmalarının da eylemin mahiyeti gereği, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerince yapılacağı teklifimizde zikredilmiştir. 

Tasarıda, bu maddeler için gösterilen cezalar için 647 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerini-
nüncü maddelerin uygulanmaması kabul edilmiştir. 

. MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, İktidar engelleme Önergesi 
mi veriyor? 

BAŞKAN - Efendim, yani, bu kadar uzun gerekçeli bir önergeye de gerek yoktu; zaten, mad
deler belli, gerekçe neden bu kadar uzun? 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara)-İktidarın samimiyeti, buradan anlaşılıyor. 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 806 sıra sayılı Kanun Teklifinin 4 üncü maddesiyle değiştirilen 110 uncu 

maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Lütfü Esengün Ali Oğuz Salih Kapusuz 
Erzurum İstanbul Kayseri 

Şinasi Yavuz Ömer Ekinci Hasan Dikici 
Erzurum Ankara ' Kahramanmaraş 

"Bu maddede yazılı cezalar, meydana gelen zarar hafif ise, üçte birine, pek hafif ise, altıda bi
rine indirilerek hükmolunur." 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, işleme koyacağım. 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Tasarının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile takip eden fıkraların aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
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"Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle orman yangınına sebebiyet verenler, iki yıldan beş yıla kadar 

hapis ve 200 milyon liradan 500 milyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Orman alanında yangın sonucu hâsıl olan zarar fahiş ise, mahkeme, suça mahsus cezayı yarı
sına kadar artırır; hafif ise yarısına, eğer pek hafif ise, üçte birine kadar eksiltir. 

Yangın, bir şahsın hayatını tehlikeye koymuş olduğu takdirde, ceza dörte bir oranında", ölüm 
meydana gelmişse ayrıca yarı nispetinde artırılır. 

Kasten orman yakanlar, 10 yıldan 15 yıla kadar ağır hapis ve 500 milyon liradan 1 milyar li
raya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. Bu fıkradaki suçun işlenmesi nedeniyle, yanan orman 
alanı 3 hektardan fazla olduğu takdirde, verilecek ceza bir kat artırılır ve yangın bir şahsın hayatı
nı tehlikeye koymuş olduğu takdirde, verilecek ceza ayrıca bir kat daha artırılır. Ölüm meydan ge
lirse müebbet ağır hapis cezasına hükmedilir. 

Terör amacıyla, bir örgüte mensup kişi veya kişilerce devlet ormanlarını yakanlar 24 yıldan 30 
yıla kadar ağır hapis, 5 milyar liradan 10 milyar liraya kadar da ağır para cezasına mahkûm edilir. 
Yanan orman alanı 1 hektardan fazla olduğu veya bir şahsın hayatını tehlikeye koyduğu takdirde, 
müebbet ağır hapis cezasına hükmedilir. Yangın sebebiyle ölüm meydana gelirse fiili işleyen veya 
işleyenlere idam cezası verilir. 

Terör amacıyla, bu suçu işleyenler hakkındaki davalara, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahke
melerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun gereğince, Devlet Güvenlik Mahke
melerince bakılır. 

Bu maddede gösterilen cezalar için 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun 4 üncü 
madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
TARIM, ORMAN VE KÖYÎŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI SAMİ SÖZAT (Balıkesir) -

Sayın Başkan, Komisyonumuz önergeyi benimsiyor; ancak, ekseriyetimiz olmadığı için katılamı
yoruz. 

BAŞKAN - Hükümet?.. .. . • • 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılıyoruz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, önergede "ölüm vakası bu
lunması halinde idam cezası verilir" deniliyor. Bunu "ölüm cezası" diye düzeltmek lazım. 

BAŞKAN - Tamam "ölüm cezası" olacak; onu redaksiyon olarak... 

Hükümet önergeye katılıyor, Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılmıyor; yalnız, önerge
yi benimsiyor. , 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Sungurlu'nun değişikliği doğrultusunda... 

BAŞKAN - Tamam efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve Arkadaşlarının Önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 806 sıra sayılı Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkra (c) bendinin aşa

ğıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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"Madde 110 (c) bendi: (d) bendinde belirtilen fiili işleyenler 1 yıldan aşağı olmamak üzere ha

pis ve 50 milyon liradan 300 milyon liraya kadar ağır para cezasıyla" 
Cezalandırılır. 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
, TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI SAMİ SÖZAT (Balıkesir) -

Ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor, Komisyon ekseriyeti olmadığı için katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş

tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve Arkadaşlarının Önergesi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

806 sıra sayılı kanun teklifinin 4 üncü maddesiyle değiştirilen 110 uncu maddeye aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bu maddede yazılı cezalar, meydana gelen zarar hafif ise üçte birine, pek hafif ise, altıda biri
ne indirilerekhükmolunur. 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI SAMİ SÖZAT (Balıkesir) -
Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon önergeye katılmadılar. 
MELİH PABUÇÇUOĞLU (Balıkesir) - Sayın Başkan, kabul edilen önerge muvacehesinde 

bizim ceza oranlarını bozar mahiyettedir; dolayısıyla zımnen reddedilmiş sayılır; lütfen arkadaşla
rımız önergeyi geri alsın. 

BAŞKAN - Onu kapsamıyor efendim... Bu artırıldı da, yalnız, bu önergede meydana gelen za
rar hafifse, cezanın hafifletilmesi yönünde bir düzenleme var. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi kabul edilen iki önerge doğrultusundaki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilen iki önerge doğrultusundaki değişik şekliyle 
kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - 1.3.1926 Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 370 inci maddesindeki "ve 

ormanlara" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına; buyurun Sayın Erbaş. 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4 

üncü maddeyle 6831 sayılı kanunun 110 uncu maddesi değiştirilerek tedbirsizlik ve dikkatsizlikle 
orman yangınlarına sebebiyet verme suçu ve kasten orman yakma suçu 6831 sayılı Kanun kapsa-
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mma alınmıştır. Bu takdirde, Türk Ceza Kanununun 370 inci maddesi ki, aynen şöyledir: "Sükna-
ya mahsus bir binaya yahut ammeye müteallik binalara veyahut ammenin istimaline mahsus bir 
mahalle veya sanayi tezgâhlarına ve tüccar ambarlarına içtial ve infilaki kabil şeylerin mahzenleri
ne ve tersanelere ve şimendifer arabalarına ve madenlere ve ormanlara ateş verip kısmen veya ta
mamen yakanlar beş seneden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır hapse mahkûm olur." 

Buradaki orman suçları, 6831 sayılı Yasanın 110 uncu maddesine alındığından, buradaki "ve 
ormanlara" kelimelerinin çıkarılmasında isabet vardır. Türk Ceza Kanununun 370 inci maddesin
deki "ve ormanlara" kelimelerinin çıkarılması kanunun ruhuna da uygundur. 

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Madde üzerinde başka söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edil

miştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 806 sıra sayılı kanun teklifinin 6 ncı maddesine "bu kanunun 4 üncü mad

desi, kanunun yayımı tarihinden 10 gün sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer" 
olarak düzenlenmesini arz ve teklif ederiz" 

ihsan Saraçlar Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 
Samsun Van Konya 

Ahmet Cemil Tunç Ali Günaydın Musa Demirci 
Elazığ Konya Sivas 

Nevşat Özer \ 
Muğla 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, arkadaşlarla anlaştık, önergeyi geri alıyoruz. 
BAŞKAN - Önerge geri verilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edil

miştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı

nın tümü kabul edilmiş, kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun. 
İnşallah, bu tasarıyla, orman yangınları da kesilecektir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 1930 

_ _ _ _ _ _ ( ^ — — — . 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.44 

BAŞKAN: Başkanvcküi Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

• • . _ — ® — i — : — ! • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 133 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

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

14. - 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'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerisine başlayaca-

81Z-
Komisyon?.. Yok. ' 
Ertelenmiştir. 
75. - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 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 Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlaya
cağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
16. - 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, 
İ/155) (S. Sayısı:112) 

BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
17. - 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 
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187 Saydı 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 Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

18. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname île Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı:180) 

BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle il
gili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

19. ~ 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) 

BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde. Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Ydk. 

Ertelenmiştir. 

20. - 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 (11166, 11505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN - Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofi
si Kanununun Bazı maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve ilgili komis
yon raporunun görüşmelerine başlıyacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

21. - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfi işlemleriy
le Devleti Zarara Uğrattığı ye Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddele
rine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması. Açılması
na İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayıst : 337) 

BAŞKAN - Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Devlet Eski Baka
nı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayaca
ğız. ' ', 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir.. 
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22. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (11576) 
BAŞKAN - 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporunun mü

zakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yqk. 

Ertelenmiştir. 

23. - Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (11594) (S. Sayısı: 395) 

BAŞKAN - 5Q4 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporunun mü
zakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. ' " 

Ertelenmiştir. 

24. - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404) 

BAŞKAN - 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporunun mü
zakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

25. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan 'dan Ülkemize Gelen 
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın 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 (9116) (S. Sayısı: 373) 

BAŞKAN - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Eski Başbakan Yıldırım 
Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, ismet 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 Anayasa
nın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin Önergesi ve Meclis 
soruşturması Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
26. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin 488 Sayılı* Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (11574) (S. 
Sayısı: 554) 

BAŞKAN -488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
nun müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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27. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606) 
BAŞKAN - 524 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon

ları raporlarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
28: - 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 - 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporlarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
29.- 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 - 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili komisyon raporunun müzake
relerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
30. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun > 

Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) 

BAŞKAN - 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bu konudaki komisyon raporunun müzakerelerine baş
layacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
31. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İddialarının Üzeri

ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge
si ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sayısı; 779) 

BAŞKAN - Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Devlet Eski Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ah
met Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Anayasanın 100 
üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis soruştur
ma Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
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32. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, AnavatanPar-

tisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan,Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Kara-
kaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdul-
latif Şener ve 126 Arkadaşının; Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Fa
ruk Saydam'in; Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize 
Endeksli Konut Kredisi Alan Kişilerin Ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı: 866) 

BAŞKAN - Bankalardan Dövize Endeksli Konut Kredisi Alan Kişilerin Ödemelerinin İyileş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakerelerine başla
yacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bu teklifin görüşülmesinde 
antant kalmıştık; dövizzedelerle ilgili teklifti. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Geçen hafta mutabık kalmıştık Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon yok. 

< M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Var efendim, Bakan orada. 
BAŞKAN - Efendim, varsa, alsın yerini; ben ne yapayım. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

Benimle ne ilgisi var arkadaşlar; Komisyon varsa, gelsin, otursun. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Kanun teklifinde Necmettin Beyin imzası var. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Orada vatandaşlar bekliyor; olur mu öyle şey!.. 

33. - Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun, 
Ankara Milletvekili M, Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 9 Arkadaşının, 
832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (2/696, 
211294, 211302, 211335) (S. Sayısı,: 867) 

BAŞKAN - 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
nın müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Çıkaracaklar mı çıkarmayacaklar mı onu bilelim... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, çalıştırmayız Meclisi!.. 

34.- Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 11 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı İs
tiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ye 1 Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/648) (S. 
Sayısı: 839) 

BAŞKAN - 24.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî 
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
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ve 1 Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan 
gündeme alınma önergesinin müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon aramıyoruz. 
Hükümet?.. Yok. • 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkanım, Hükümet burada, 32 nci sıradaki kanun teklifi

ni görüşmek için bütün milletvekilleri bekliyor. 
35. - Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

ye Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/585) (S. Sayısı: 665) (1) 
BAŞKAN - Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta

sarısının müzakeresine başlayacağız. 
Dışişleri Komisyonu?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Bakanım bunu çıkartmayacaksanız, millete söyleyin, açık

layın burada "çıkartmayacağız" deyin!.. 
BAŞKAN - Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Yani, çıkartmayacaksanız "çıkartmayacağız" deyin, bilsin millet; 

yazık, günah!.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Çıkartacağız. 
BAŞKAN - Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, günah; yani, insanlar ölüyor, evler satılıyor, icralar 

geldi!.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istedik Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, hepiniz bir ağızdan konuşuyorsunuz... Bir oturun yerinize... 
TURHAN TAYAN (Bursa) -Terör estiriyorsunuz Mecliste... . 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Ama, efendim, insanlar ölüyor!.. 
BAŞKAN - Efendim, sırası geçti artık; sırası geçen şeyin tartışması olur mu?!. 
Evet, karar yetersayısı istenmişti; kabul etmeyenleri sayıyoruz efendim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Yani, ne yapmak lazım; yalvarmak mı lazım!.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Geçti, gitti efendim. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Oylamadan sonra... 
BAŞKAN - Karar yetersayısının aranmasını istediniz değil mi? 
(RP sıralarından "Evet" sesleri) 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Siz, ifade etmediniz karar yetersayısinın istendiğini. 
BAŞKAN - Efendim, arkadaşlar önce istediler. 
Karar yetersayısı yoktur; 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.50 

: • © •• 

(]) 665 S. Sayılı Basmayan 13.6.1995 Tarihli 122 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

\ Açılma Saati: 20.00 
BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 133 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

35. -Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/585) (S. Saytsı: 665) (De
vam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Karar yetersayısını arayarak tabiî... 
BAŞKAN - Yani, herhalde, siz hatırlatmasanız da karar yetersayısını arıyoruz beyefendi. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bazen unutuyorsunuz da... 
BAŞKAN - Ben, hiç unutmam; unutanlar sizsiniz. 
Patent işbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerin

deki müzakerelerimize devam ediyoruz. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması konusunda yapılan oylamada karar yetersayısı 

aranması istenilmiş, oylama sonucunda karar yetersayısına ulaşılamadığından, birleşime 10 dakika 
ara vermiştim. 

Şimdi, yeniden, raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım ve karar yeter
sayısını arayacağım. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Sayın Grup Başkanvekilleri... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - 10 dakika ara verin Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Ama, 10 dakika sonra bulacak mısınız? 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Bulamazsak kapatırsınız. 
BAŞKAN - Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.02 

•. : © — , — 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.08 
BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 133 üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

35. - Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/585) (S. Sayısı: 665) (De
vam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı üzerindeki müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Bilindiği üzere, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunmuştum; 
okunması veya okunmaması konusunda karar yetersayısına ulaşılamadığı için birleşime ara ver
miştim. Yeniden, raporun okunup okunmamasını oylannıza sunacağım ve karar yetersayısını ara
yacağım. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 

Alınan karar gereğince, anayasa değişikliğiyle ilgili kanun teklifinin ikinci görüşmelerine baş
lamak için, 5 Temmuz 1995 Çarşamba günü saat B.OO'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.10 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Çorum-Bayat-Çay Köyünün telefon ihtiya

cına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6448) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 17.3.1995 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Soru : Çorum ili, Bayat İlçesi, Çay Köyünün (150 hane), telefon verilmesi talebi 3 yıldır kar
şılanmamıştır. Bu husustaki sebepler nelerdir? , 
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T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı . 30.6.1995. 
Sayı:B.11.0.Müşv.0.056 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Şanlıurfa Milletvekili Sayın Halil Çelik'in 12.3.1995 tarih ve 7/6448 sıra sayılı yazılı so

ru önergesi. 

Sayın Başbakanımızdan sorulan, ilgili soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup, 
Çorum-Bayat İlçesine bağlı Çay köy merkezî köydür. Bu merkeze 304 hat kapasiteli bir sant

ral tahsis edilmesi 1995 yılı santral yatırım programında bulunmaktadır. Yıl içerisinde emsalleriy
le birlikte değerlendirilecek olan bu santralin şevkinden sonra Dprukseki ve H. Bayram köylerinin 
de buradan beslenmesi planlanmıştır. 

3 yıldır bu ihtiyacın karşılanamamamış olmasının ardında başka sebepler aramak yanlış ola
caktır. İmkanlar dahilinde ülkemizin bütün yerleşim birimlerine hizmet götürmeyi temel prensip 
edinen hükümetimiz, bu üç köyümüzü ilgilendiren yatırımın tamamlanması için de büyük çaba sar-
fetmektedir. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

2. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Kızılhan Köyünün telefon sant
rali ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6457) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kızılhan Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Ba
kanı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. 9.3.1995 

' • ' . . . • • . ' . . 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : Köye telefon santrali kurularak evlere telefon şebekesinin tesis edilmesi yönünde yürü
tülmekte olan bir çalışma var mıdır? Sözkonusu telefon şebekesinin ne zaman kurulması düşünül
mektedir? 

• T .C .: 
Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 

Sayı:B.11.0.Müşv.0.060 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un 29.3.1995 tarih ve 7/6457 sıra sayılı yazılı 
soru önergesi. 

İlgili soru tarafımdan inceletilmiş olup; Pınarbaşı-Büyük Karamanlı merkezî köydür. Kızılhan 
köyünün buradan beslenmesi planlanmıştır. 

Büyük Karamanlı Köyü santral binası inşaatı tamamlanmamış olup, 1995 yılı içerisinde 250 
hat kapasiteli santral şevki programa alınmıştır. Emsalleriyle birlikte değerlendirilecektir. 

Kızılhan Köyünde 50/50 şebeke mevcuttur. Bu köyümüzün potansiyel abone sayışı 101 olup, 
ihtiyacı Büyük Karamanlı köyünden tamamen karşılanacaktır. 
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Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi ge

reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

3. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Delialiuşağı Köyünün telefon şe
bekesi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6458) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Delialiuşağı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Ba

kanı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim. V 14.3.1995 

Salih Kapusuz . 
• • ' . ' • Kayseri 

Soru : Köye telefon şebekesi kurulması yönünde yürütülmekte olan bir çalışma var mıdır? 
Sözkonusu telefon şebekesinin ne zaman kurulması düşünülmektedir? 

. . ' • • . T.C. . 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Sayı:B.11.0.Müşv.0.055 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un 29.3.1995 tarih ve 7/6458 sıra sayılı yazılı 
soru önergesi. 

İlgili soru tarafımdan inceletilmiş olup; 
Kayseri İli Yahyalı İlçesi Delialiuşağı Köyü santrali 250 hat kapasiteli olarak 1995 yılı sant

ral yatırım programında bulunmaktadır. 

Bu köy için 500-500'lük şebeke projesi hazırdır. 1995 yılı içerisinde şebeke yatırımı imkânlar 
dahilinde gerçekleştirilecektir. Santral şevki yıl içerisinde emsalleri ile birlikte değerlendirilecektir. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 

4. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de Posta İşletmesi ve Telekomünikas
yon Bölge Müdürlüğünün kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki 
Erek'in yazılı cevabı (7/6568) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün, Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Telekomünikasyon 
Genel Müdürlüğü olarak ikiye ayrılacağı ve yurt çapında ayrı ayrı teşkilatlanacağı ve bu meyanda 
taşra teşkilatı olarak bölge müdürlükleri oluşturacağı bilinmektedir. 
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Sorular: 

1. Gerek Posta İşletmesi ve gerekse Telekomünikasyon Genel Müdürlüklerine bağlı Bölge 
Müdürlükleri hangi illerde kurulacaktır? Dehizli İlinde her iki kuruluşun Bölge Müdürlüğünün ku
rulması düşünülmekte midir? 

2. Söz konusu Bölge Müdürlüklerinin oluşturulmasında esas alınan objektif kıstaslar nelerdir? 
3. Söz konusu Genel Müdürlüklere ait olmak üzere Denizli İlinde hangi tesislerimiz bulun

maktadır? 

4. Denizli İlinin abonman sayısı kaçtır? Kullanım güçleri, kullanım kapasitesi ve iş hacmi ne-
dir? • 

5. Denizli'deki iş hacmi Bölge Müdürlükleri İçin gerekli kıstaslara uygun olduğuna göre Böl
ge Müdürlüğü kuruluş hazırlıkları hangi aşamadadır? < 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 

Sayı:B.11.0.Müşv.0.058 
Konu : Yazılı Soru Öner. Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan'ın 28.4.1995 tarih ve 7/6568 sıra sayılı ya
zılı soru önergesi. 

Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup; 
S o r u l : Gerek Posta İşletmesi ve gerekse Telekomünikasyon Genel Müdürlüklerine bağlı 

Bölge Müdürlükleri hangi illerde kurulacaktır? Denizli İlinde her iki kuruluşun Bölge Müdürlükle
rinin kurulması düşünülmekte midir? 

Cevap 1 : PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C Posta İşletmesi Genel 
Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. olarak ikiye aynlması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Soru 2 : Söz konusu Bölge Müdürlüklerinin oluşturulmasında esas alman objektif kıstaslar 
nelerdir? 

Cevap 2 : Hizmetin gereği ilkesidir. 
Soru 3 : Söz konusu Genel Müdürlüklere ait olmak üzere Denizli İlinde hangi tesislerimiz bu

lunmaktadır? > 
Cevap 3 : Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından ülke genelinde sunulan hizmetlerin tama

mım Denizli İlinde karşılayacak tesislerimiz bulunmaktadır. 
İDARE MALI BİNA VE ARSALAR 

TÜRK TELEKOM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. Bahçelievler Depremevleri Sant. binası 
2. Çınar Başmüdürlük binası 
3. Çınar Santral binası 
4. Gümüşler Bakirli Santral binası 
5. Sevindik PTT ve Santral binası 
6. Zeytinköy PTT ve Santral binası 

KİRALI VE TAHSİSLİ 

TÜRK TELEKOM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. Deliklitaş Ambar binası 

POSTA İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. Bahçelievler Depremevleri lojman binası 
2. Bayramyeri Çarşı PTT binası 
3. Çınar Posta İşleme Merkezi 
4. Yenişehir PTT ve Santral binası 

BİNA VE ARSALAR 
POSTA İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. Depremevleri PTT şubesi 
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2. Esentepe PTT şubesi 
3. Eskihisar PTT şubesi 
4. İplik Fabrikası PTT şubesi 
5. otogar PTT şubesi 
6. Tugay PTT şubesi 
7. Üçgen Çarşısı PTT şubesi 

Bu ilimize ait 12 merkezde büyük tip santral mevcuttur. Bunların 8 adedi il merkezinde, 2 ade
di ilçe merkezlerinde, 2 adedi de kasabalarında bulunmaktadır. Ayrıca Haziran 1995 yılı sonu iti
bariyle 160 merkezde, 100 135 hatlık kırsal santral serviste bulunmaktadır. 

Soru 4 : Denizli İlinin abonman sayısı kaçtır? Kullanım güçleri, kullanım kapasitesi ve iş hac
mi nedir? 

Cevap 4 : Denizli ilinde 189 038 hatlık Otomatik Telefon Santral kapasitesine karşılık 163 
461 adet abone bulunmaktadır. Kapasite kullanım oranı % 86.50'dir. Ayrıca bu ilimizde 1 055 adet 
araç, 742 adet GSM ve 177 adet çağrı abonesi bulunmaktadır. 

Soru 5 : Denizli'deki iş hacmi Bölge Müdürlükleri için gerekli kıstaslara uygun olduğuna gö
re Bölge Müdürlüğü kuruluş hazırlıkları hangi aşamadadır? 

Cevap 5 : Her iki Genel Müdürlüğe ait ülke genelindeki Bölge Müdürlüklerinin kurulması için 
gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin* Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. , ' 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 

5. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu Beyhan karayoluna ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6646) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Erman Şahin tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
Soru : Palu-Beyhan Karayolu Beyhan ve çevre köylerinin Palu ile ulaşımını sağlayan tek yol

dur. Ancak bakımsızlıktan ulaşım güç şartlar altında yapılmaktadır. 
1. Acaba bu yolu ne zaman genişletmeyi ve asfaltlamayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 29.6.1995 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Sayı: B091TCK01402-06-276-1629 
Konu : Palu-Beyhan Yolu 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
28.4.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6646-13874/50157 sayılı yazınız.. ] 

b) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
14.6.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6646-13874/50157 sayılı yazınız. 
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25 km. 'lik Palu-Beyhan yolunun 14 km'sinin asfalt kaplaması mevcut haliyle 1994 yılında ya

pılmıştır. 1995 yılı Bütçe görüşmeleri sırasında TBMM'nce verilen 4 Milyar 775 Milyon TL. öde
nekle de bu yıl 5 km.'sinin asfalt yapılmasına çalışılacaktır. Ancak gerekli bitüm ve 6 Milyar TL. 
daha ödenek temin edilebildiği takdirde kalan 6 km.'lik kesimin "mevcut haliyle asfalt kaplaması 
mümkün olabilecektir. Yapılacak bu çalışmalar onarım mahiyetinde olup, 33 km. boyundaki Palu-
Beyhan-Gökdere arasının projesi geçmiş yıllarda yapılmış yolun yapım maliyeti 377 Milyar TL. 
olarak belirlenmiştir. Fakat gerekli ödenek temin edilemediğinden bu yol yatırım programına alı
namamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. Erman Şahin 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

. 6- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, havaalanlarındaki VİP geçişlerine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6679) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
. Bilecik 

Soru : Havaalanlarımızın VİP ve normal geçiş yerlerini gözlemlediğimde, neredeyse VİP'ten 
geçiş yapanların sayısı normal geçiş yerlerinden geçenlerin sayısından fazla. Yani, VİP bir anlam
da yol geçen hanına dönmüş. 

1. 1995 yılı başlangıcı itibariyle VİP ve normal geçiş yerlerini karşılaştırmalı olarak her iki 
yerdende ortalama geçiş yapanların adadi nedir? 

2. VİP'ten geçiş yapacak kişiler belli iken, buradaki fazlalığın nedeni nedir? 
•• " T . C . 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Sayı:B.11.0.Müşv.0.059 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 1.5.1995 tarih ve 7/6679 sıra sayılı yazılı 

soru önergesi. 
İlgili soru tarafımdan inceletilmiş olup; 
Hava Limanlarımızın Vip salonlarından geçiş hakkına sahip olan kişiler, Başbakanlık Personel 

ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 4.10.1993 tarih ve 1993/42 sayılı genelgesinde açıkça belirtil
miştir. 

Soru 1 : 1995 yılı başlangıcı itibariyle VİP ve normal geçiş yerlerini karşılaştırmalı olarak her 
iki yerdende ortalama geçiş yapanın adedi nedir? 

Cevap 1: VİP geçişleri için istatistiklerimizde giriş ve çıkış yapan yolcu sayısı tutulmamaktadır. 
Soru 2 : VİP'den geçiş yapacak kişiler belli iken buradaki fazlalığın nedeni nedir? 
Cevap 2 : VİP salonundan geçiş yapacaklara ait yukarıda belirtilen genelge ekindeki listeye 

uygunluğunun ve uygulamasının denetimyetkisi Mülkî İdare Amirlerine veya görevlendirecekleri 
yardımcılara aittir: 

VİP salonlarında kalabalık olarak göze çarpanların büyük bir çoğunluğu protokol listesinde 
adı bulunan kişilerin karşılayıcıları, uğurlayıcıları ve korumalarından oluşmaktadır. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

- 438 -



T.B.M.M. B : 133 4.7.1995 0 : 3 
7. - Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı 'nın, Konya Kadınhanı yoluna ilişkin sorusu ve Bayın

dırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6697) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Erman Şahin tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasına delaletlerinize arz ederim. •"' . 
Saygılarımla. Prof. Dr. Mustafa Ünal di 

Konya 
Sorular: 
Konya Kadınhanı yolu üniversite kampusune uğrayarak geçmektedir. 
1. Bu yol üniversite yakınına kadar gidiş geliş ayrı tek yönlü çift şeritli olarak devam ettiği 

halde bu yol, çok kalabalık bir nüfusu ve aracı taşıyan üniversiteye kadar neden uzatılmamıştır? 
2. Üniversite kavşağında kaza ihtimalleri ve kaza olayları araştırılmış mıdır? 
3. Bu yanlışlığın düzeltilmesi düşünülmekte midir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 29.6.1995 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Sayı: B091TCK01101-100-675-3-Konya-1761 
Konu : Konya-Kadınhanı Bölünmüş Devlet Yolu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 Mayıs 1995 gün ve AOİOGNSO100002-7-6697-13975/50549 sayılı yazınız. 
Konya-Kadınhanı Devlet yolunun; Selçuk Üniversitesine kadar bölünmüş yol olarak yapılma

sı ile ilgili yazı incelenmiştir. 

Konya-Kadınhanı Devlet yolunun Km:0+000-8+050 arası bölünmüş yol olarak trafiğe hizmet 
vermektedir. Km:8+050-17+200 arası ise bölünmüş yol olarak projelendirilmiştir. Yapım çalışma
ları emanet olarak devam eden yaklaşık 10 km.'lik kesimin, altyapısı, toprak işleri % 80 oranında 
bitirilmiş ve sanat yapıları ikmal edilmiştir. 

Selçuk Üniversitesi bağlantı yolu; hemzemin damla bir kavşakla Km:ll+550'de Konya-Ka
dınhanı Devlet yoluna bağlanmıştır. ' 

Söz konusu kavşağın farklı seviyeli olarak düzenleme ihtiyacı olup olmadığı hususunda gerek
li etüt ve incelemeler ayrıca yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Erman Şahin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

8. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, GAP'a ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı-
Abdülbaki Ataç 'in yazılı cevabı (716715) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını saygılarımla arz ederim. 17.4.1995 
Zeki Ünal 
Karaman 

1. GAP'nin istiksafi etüdleri ne zaman yapılmıştır-
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2. GAP hangi tarihte uygulamaya konulmuştur?". 
3. Şimdiye kadar GAP için ne kadar para harcanmıştır? 
4. Tl••- T2 tünelleri ne zaman hizmete açılacaktır? 
5. Tl ve T2 tünelleri bitirilmediği halde, baypasla bitirilmiş gibi takdim edilerek iki defa me

rasim yapılmasının sebebi nedir? 

6. GAP'nin tüm uygulamaları hangi tarihte bitirilecektir? Bitirildiği zaman ekonomimize sağ
layacağı katma değer ne kadar oladaktır? 

T.C. .' 
Devlet Bakanlığı 30.6.1995 

Sayı: B.02.0.012/00945 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: a) 1.5.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-76715-14000/50652 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) 16.5.1995 gün ve B.02.0.KKĞ/106-

9141/2181 sayılı yazısı. 

c) Devlet Bakanlığının (Sn. Bekir Sami Daçe) 13.6.1995 gün ve B.02.0.006.0/2.01671 sayılı 
yazısı, ... • . ' : • " • 

tl'gi : (c) yazı ekinde Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen Bakanlığım ile ilgili 
yazılı soru önergesi hakkında hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederinv 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Sorularına karşılık Cevaplar : 
Soru 1 : GAP'ın istikşaf! etüdleri ne zaman yapılmıştır? 
Soru 2 : GAP hangi tarihte uygulamaya konulmuştur? ' 

Cevap 1 ve 2 : Fırat Nehri suyundan faydalanma fikri 1930 yıllarının başlangıcına kadar gi
der. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Fırat ve kolu olan Murat'ın menbamdan Malatya-Kömürhan köp
rüsüne kadar 8 adet rasat istasyonunu 1935 yılında açmıştır. Uzun yıllar yürütülen etüd ve rasatlar 
sonucu olarak Keban gibi bir baraj yapılarak hidro-elektrik santral kurulması kararlaştırılmış ve 
1940 yılında Keban Barajı göl alanının haritası hazırlanmıştır. Fırat Nehrinden faydalanma fikri 
böylece başlamıştır. 1939 yılında Keban'dan sonra Fırat'tan merhale merhale istifade edebilmek 
maksadıyla yeni imkânların araştırılmasına başlamıştır. 

1950-1960 yılları arasında gerek Fırat ve gerekse Dicle üzerinde Elektrik İşleri Etüd İdaresi 
tarafından sondaj çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 

1954 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kurulması ile yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmış 
ve Türkiye'de havza çalışmaları yapılması fikri doğmuştur. Türkiye 26 havzaya bölünerek (Fırat 
Havzası ve Dicle Havzası gibi) etüd ve planlama çalışmaları yapılması görevi DSİ Etüd ve Plan 
Dairesi Başkanlığına verilmiştir. 

Fırat Havzasında su ye toprak kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili olarak yapılan ilk çalışma
lara 1961 yılında Diyarbakır'da kurulan Fırat Planlama Amirliğince başlanılmıştır. Bu çalışmalar 
sonucunda Fırat Havzasının sulama ve enerji potansiyelini belirleyecek olan "Fırat Havzası İstik
şaf Raporu" 1964 yılında hazırlanmıştır. 
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Diğer yandan, Dicle Havzası içinde aynı paralelde çalışmalar DSİ Diyarbakır Bölge Müdürlü

ğünce sürdürülmüştür. 

Bu rapor kapsamından ayn olarak 1966 yılında yine Fırat Planlama Amirliğince "Aşağı Fırat 
Projesi İstikşaf Raporu" hazırlanmıştır. 

1968 yılında, done durumları da gözönünde bulundurularak, Aşağı Fırat Projesinde önerilen 
depolama tesisleri ve hidroelektrik santrallar fizibilite, sulama tesisleri de master plan aşamasında 
olmak üzere bir yerli-yabancı firmalar grubuna ihale edilmiştir. 1970 yılında tamamlanan bu çalış
malar sonucunda Fırat Nehri üzerinde üç aşamalı bir depolama sistemi; Karakaya, Alçak Gölköy 
ve Orta Karababa Barajları ile, Aşağı Fırat ovalarının sulanmasını sağlayacak iki bağımsız iletim 
sistemi, Bedir Baraj}, Bedir Pompajı, Urfa tüneli ile Hilvan pompaj sistemi ve 700 000 hektar alan
da sulama şebekesi önerilmiştir. 

1970 yılında tamamlanan aşağı Fırat Projesi fizibilite çalışmalarından sonra projenin veri ek
sikliklerinin tamamlanmasına ve kesin proje çalışmalarına başlanılmıştır. Değişen ekonomik koşul
ların da etkisiyle bu çalışmalar esnasında projede önerilen tesisler tip, boyut ve hatta çözüm deği
şikliklerine uğramıştır. 

Karakaya, Gölköy ve Karababa Barajlarının kesin projeleri daha önce fizibilite raporunu ha
zırlayan firmalar grubunca yapılmış ve bunlardan Karakaya Barajının kesin projesi 1976 yılında ta
mamlanmış ve inşaatı aynı yıl ihale edilmiştir. 

1976-1977 yıllarında Aşağı Fırat Projesinin sulama gelişmesinde önerilen büyük pompa istas
yonlarını elimine etmek, pompaj enerjisi tüketimini büyük ölçüde azaltmak ve aşamalı olarak uy
gulanabilecek bir sulama gelişmesine imkân sağlayacak proje çözümleri konusunda yoğun çalış
malar yapılmıştır. 

1977 yılında hazırlanan "Yüksek Karababa Barajı ve Hidroelektrik Santralı Özet Planlama Ra
poru" ile Karababa Barajı, Gölköy ve Bedir Barajlarını da kapsayacak şekilde 60 metre yükseltil
miş ve Fırat üzerinde bu kesimdeki depolama sayısı Karakaya ve Yüksek Karababa olmak üzere 
ikiye inmiştir. Önerilen bu yeni çözümle; Bedir pompajı tamamen ortadan kalkmış, Hilvan pompaj 
sisteminden sulanacak ovaların da pompaj enerjisi tüketimi büyük ölçüde azalmış, Urfa-Harran ve 
Mardin-Ceylanpınar ovalarında 300 000 hektar alanın cazibe ile sulanmasına olanak sağlanmıştır. 

Yine 1977 yılında hazırlanan "Urfa Hidroelektrik Santralı ve Harran Ovası Sulaması, Planla
ma Raporu" ile Urfa-Harran Ovasının sulama sistemi Aşağı Mardin-Ceylanpınar ovaları sulama
sından bağımsız hale getirilerek 142 000 hektar alanın öncelikle geliştirilmesi ve sulamanın her
hangi bir atıl kapasite yaratılmadan aşamalı uygulaması için önemli bir adım, atılmıştır. Şanlıurfa I. 
Kısım olarak adlandırılan ilk sulama inşaatına Aralık 1980'de başlanmıştır. Halen Aşağı Fırat su
lamaları inşaatı devam etmektedir. 

Böylece Aşağı Fırat Havzası ile Dicle Havzasından ne şekilde faydalanılacağı açıklık kazan
mış ve 1977 yılında bu iki havza projelerinin Güneydoğu Anadolu Projesi şeklinde adlandırılması 
benimsenmiştir. 

Urfa Tüneli: 
1977 yılında Urfa tünelinin kesin proje aşamasında yapım kolaylığı sağlaması yönünden 7,62 

metre çapında ve çift tünel olarak açılması kararlaştırılmış ve Mayıs 1977 tarihinde inşaatına baş
lanılmıştır. -

Atatürk Barajı: -
Yüksek Karababa Barajı eteğinde tesis edilecek hidroelektrik santralın kurulu gücü ve ünite 

büyüklüğünün seçimi amacıyla fizibilite raporunu hazırlayan firmalar grubunca 1978 yılında ta-

- 4 4 1 -



T.B.M.M. B:133 4 .7 .1995 0 : 3 
marnlanan çalişmalann sonucunda santralın kurulu gücü 2400 megavat ve ünite büyüklüğü 300 
megavat olarak kararlaştırılmıştır. 

1981 yılında kutlanan Atatürk'ün 100 üncü doğum yıldönümü anısına, yurdumuzda yapılacak 
su yapılarının en büyüğü olması nedeni ile 1978 yılında Yüksek Karababa Barajına "Atatürk" adı
nın verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Planlama çalışmalarının yaşayan bir konu olduğu dikkate alınarak, sulama proje alanlarında 
toplanmasına devam edilen yeni ana doneler ve değişen teknik ve ekonomik koşullar altında plan
lama ve revizyon çalışmalarının devam etmesi de gerekli görülmekte ve bu çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Özetle Atatürk Barajı ve HES'nm derivasyon tünelleri inşaatına Ekim 1981 tarihinde, gövde 
inşaatına da Kasım 1983 tarihinde başlanmıştır. 

Dicle üzerinde ise büyük tesisler arasında sayılan, Kralkızı Barajı ve HES inşaatına Mart 1985 
tarihinde başlanmıştır. 

Soru 3 : Şimdiye kadar GAP için ne kadar para harcanmıştır? 
Cevap 3 : GAP Master Plan kapsamında, sektörel makro bazda olmak üzere 1994 yılı sonu iti

bariyle, Ocak 1995 fiyatları ile (global) nakdî gerçekleşme 459 827 Milyar TL.'dir. 
Soru 4 : T l - T 2 tünelleri ne zemen hizmete açılacaktır? 
Cevap 4 : Tl Tüneli, enjeksiyon işleri dahil olmak üzere bitmiş olup hizmete açılmıştır. Tüne

lin çıkış yapısı ve dinlendirme havuzunda çalışmalar devam etmektedir. 
İki tünel arasında her 500 metrede bir bulunan 40 metre uzunluktaki bağlantı tünellerinde ça

lışmalar bittikten sonra, T2, tüneli içinde eksik kalan takriben 1 500 metre uzunluktaki tünel kap
laması ile enjeksiyon işlerine ağırlık verilecek ve kısa zamanda tamamlanması sağlanacaktır. 

Soru 5 : Tl ve T2 tünelleri bitirilmediği halde, baypasla bitirilmiş gibi takdim edilerek iki de
fa merasim yapılmasının sebebi nedir? 

Cevap 5 : Yukarıda da açıklandığı üzere Tl tüneli bitmiştir. Ancak, çıkış yapısının ve dinlen
dirme havuzunun tamam olmamasından dolayı baypas yapılmış ve böylece Atatürk Barajından ge
len su ile fiilen sulama başlamış kanalet şebekesi tamamlanmış olan 30 000 hektar alan yöre halkı
nın ve millî ekonominin hizmetine sokulmuştur. 

Tl Tünelinden su akıtılması olayının gerçekleşmiş olması, GAP entegre projesinin kilometre 
taşlarından ve en önemli aşamalarından biri niteliğindedir. Bu vesile ile, 9 Kasım 1994 tarihinde 
bir merasim yapılmıştır. Tarihteki ilk medeniyetlerden olan ve Yukarı Mezopotamya olarak adlan
dırılan Harran ovasının suya kavuştuğunu göstermek ve yöre halkının projeye olan inancını pekiş
tirmek amacıyla, bu merasim uygun olmuştur. Öte yandan ikinci merasim ise 11 Nisan 1995'te 
Şanlıurfa'nın kurtuluş bayramı ile sulama mevsimi açılışının aynı tarihlere tesadüf etmesi vesilesi 
ile yapılmıştır. 

Soru 6 : GAP'ın tüm uygulamaları hangi tarihte bitirilecektir? Bitirildiği zaman ekonomimize 
sağlayacağı katma değer ne kadar olacaktır? 

Cevap 6 : Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinde öncelik sırasına göre üç safha vardır. 
- Depolama tesislerinin tamamlanması 
- Ana iletim kanallarının tamamlanması 
- Dağıtım şebekelerinin tamamlanması 
Öncelikli depolama tesisleri yani barajların enerji üretimi faydası da dikkate alınarak 2005 yı

lına kadar bitirilmesi Öngörülmüştür. 
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Ana iletim kanallarının ve buna bağlı olarak dağıtım şebekelerinin tamamlanması kısım kısım 

olacak ve tamamının bitmesi 2005'den sonraya tekabül edecektir. 

Ancak GAP'ın entegre özelliğinden dolayı diğer sektörlerde çalışmalar ve bilhassa tarıma da
yalı sanayiler peyderpey tamamlanarak devreye alınacaktır. 

1995 yılı değerlerine göre bugün 154 trilyon TL. olan katma değerin projenin tamamlanması 
ile yılda 684 trilyon TL. olacağı öngörülmektedir. 

9. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican 'in arıtma tesislerine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/6733) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını saygılarımla arz ederim. 
Gürhan Çelebican 

İstanbul 
- Toplu konut ve turistik tesisler ile sanayi tesislerinin atık suları ve katı atıklarının tasfiyesi 

için gerekli arıtma tesislerinin Türkiye genelinde gerçekleşmesi ile ilgili değerler nedir? 
- Arıtma tesisi yapmakla yükümlü olan resmî ve özel kuruluşlardan ne kadarı bu yükümlülü

ğü yerine getirmişlerdir? 
- Mevcut endüstriyel ve evsel atık arıtma tesislerinin ne kadarı çalışmaktadır? 

-Arıtma tesislerinin düzenli olarak çalışıp çalışmadığını hangi merci denetlemektedir? Hangi 
kuruluşlar denetimden sorumludur? 

- Arıtma tesislerinin en ileri teknolojiye uygun yapılması ve çalıştırılması ile ilgili ne gibi bir 
çalışma yapılmaktadır? 

- Arıtma tesislerinin imali, montajı ve işletme safhasında kontrolü hususundaki yetkiler, Çev
re, Sanayi, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları ile Vilayet ve Belediye arasında nasıl paylaşılmakta, ne 
şekilde koordinasyon sağlanmaktadır? 

- Özellikle arıtma tesislerinin işletme denetimlerinin periodik olarak yapılması hangi prose
dürle ifa edilmektedir? 

T.C. 
Çevre Bakanlığı 30.6.1995 

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.19.0.ÇKÖ.0.06.00.03/1461-4580 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Başkanlığınızca Başbakanlığa gönderilen 4.5.1995 tarihli ve 50877 sayılı yazınız. 
İlgi yazıda yeralan İstanbul Milletvekili Sayın Gürhan Çelebican'ın Sayın Başbakan'a tevcih 

ettiği soru önergesinin; Devlet Bakanlığının (Sn. Bekir Sami Daçe) 13.6.1995 tarih ve 2.01679 sa
yılı yazısı ile Sayın Başbakan adına Bakanlığımızca cevaplandırılması istenmektedir. 

Önergede yeralan sorularla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir : 
- Üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda atıksu oluşan ve bu atıksuları herhangi bir alıcı or

tama deşarj eden tüm kurum, kuruluş ve işletmeler, atıksularını 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçe
vesinde 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yö
netmeliğinde verilen standart değerlere kadar arıtmakla yükümlüdürler. Ülkemizdeki tüm resmî ve 
özel kuruluş, toplu konut ve turistik tesisler ve sanayi tesisleri bu yükümlülüğe tabidirler. 
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Çevre teknolojilerinin uygulanma durumunu belirlemek üzere, Devlet istatistik Enstitüsü tara

fından 1990 yılında yapılan ve 1991 yılında yayınlanan Raporda, en az 25 kişinin çalıştığı sanayi 
tesislerinde yapılan endüstriyel atık envanteri yeralmaktadır. Elde edilen sonuçların değerlendiril
mesi yapıldığında, envanterde yeralan 2548 adet kuruluştan % 83,3'ünün atıksu arıtma tesisine sa
hip olmadığı tespit edilmiştir. Aradan geçen beş yıl içinde gerek kurumsal yapılaşmanın ve Su Kir
liliği ve Kontrolü Yönetmeliği ve buna bağlı tebliğlerin kesin hükümlerinin, gerekse Bakanlığımız 
tarafından halkın çevre bilincini artırmak için yürütülen eğitim çalışmalarının etkisiyle ülkemizde
ki arıtma tesisleri sayısında büyük bir artış olmuştur. Çevre Bakanlığının 1991 yılında kurulmuş ol
ması ve daha sonra çevre kirliliğinin önemli derecede hissedilmiş olduğu şehirlerden başlamak üze
re Bakanlığa bağlı taşra teşkilatlarının kurulması, atıksu deşarjı kontrollerinin ve arıtma tesisi de
netimlerinin daha kontrollü ve periyodik yapılmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak; daha 
önce kurulu bulunan arıtma tesislerinin çoğu gerekli atıksu deşarj standartlarını sağlayacak şekilde 
yenilenmiş ve yeni kurulan'sanayi tesisleri ise arıtma tesisleri ile birlikte faaliyete başlar dumma . 
gelmiştir. Örnek olarak; kirletici vasfı yüksek olan sahayı sektörlerinden Türkiye Kâğıt ve Selüloz 
Sanayinin yalnız bir fabrikası hariç hepsinde arıtma tesisi bulunmaktadır. Petrokimya sanayi ve ra- , 
finerilerin tamamında arıtma tesisi vardır. Tuzla Teri Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisi Balkan
ların en büyük arıtma tesisidir. Ayrıca Çerkezköy, Manisa ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Böl
geleri arıtma tesisleri en son teknoloji ile faaliyet gösteren örnek tesis durumundadırlar. 

Belediyelerin talepleri üzerine kanalizasyon ve evsel atıksu arıtma tesisi işini yapan iller Ban
kası Genel Müdürlüğü, 1995 yılı 1. yarıyıl itibariyle toplam 27 belediyenin atıksu arıtma tesisini 
tamamlamış durumundadır. 13 belediyenin ise arıtma tesisi inşaatı devam etmektedir. 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin arıtma tesisi kurma ile ilgili yükümlülüğünün ilgili ida
re olan. Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına hatırlatılması amacıyla Bakanlığımızca iki 
adet Genelge yayınlanmıştır. 21 Aralık 1993 tarih ve 8825 sayılı "Arıtma Tesisleri Kurulması Hak
kında Genelge"; otel, motel, yazlık, site, kamp alanları ve eğitim siteleri gibi kamu ve özel sektö
re ait dinlenme ve turizm amaçlı tesislere duyurulmuş, gelişmelerle ilgili bilgilerin aylık periyod-
larla Bakanlığımıza gönderilmesi istenmiştir. Ayrıca, 27 Eylül 1994 tarih ve 5516 sayılı "Arıtma 
Tesisleri Genelgesi" 2260 sanayi tesisine gönderilerek, arıtma tesisleri için noter taahhütlü "İş Ter
inin Planı" alınmıştır. Genelgelerle ilgili kontroller, Bakanlığımızca yapılmaktadır. 

- Alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve endüstriyel atıksu deşarjı, Su Kirliliği Kontrolü Yö-
netmeliğindeki gerekli atıksu deşarj standartlarını sağlamak şartıyla izne tabidir, "atıksu Deşarj izin 
Belgesi", Mahallî Çevre Kurullarının alacağ karar ve görüşler doğrultusunda büyükşehir belediye 
hudutları içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, büyükşehir belediye hudutları dışında ise 
mahallin en büyük Mülkî Amiri yetkilidir. Deşarj izin belgesi üç yıl süre ile geçerlidir. Bu süre için- . 
de işletme, istenilen standart değerleri sağlayacağını bu belge ile taahhüt eder. Denetimler sırasın
da işletmenin arıtma tesisi olduğu halde, deşarj standartlarını sağlayacak verimde veya hiç çalıştır
madığı tespit edildiğinde Çevre Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde işletmeye ceza verilir. 

- Atıksu deşarjlarının istenilen standartları sağlayıp sağlamadığı ve dolayısıyla arıtma tesisi
nin çalışıp çalışmadığı konusunda denetim 2872 sayılı Çevre Kanununun 3416 sayılı Kanunla de
ğişik 12 nci maddesi uyarınca Çevre Bakanlığınca yapılır. Ayrıca mülkî amirler, Sağlık Bakan
lığı, Büyükşehir ve Şehir Belediye Başkanlıkları ile Liman Başkanlıkları; 1593 sayılı Umumî Hıf-
zıssıhha; 5442 sayılı İller İdaresi; 1580 sayılı Belediye; 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri ve 618, 
sayılı Limanlar Kanunundaki yetkileri doğrultusunda denetim yaparlar. 

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde arıtma tesisinden çıkan suyun istenilen standart de- , 
ğerleri sağlaması esastır. Bu değerlerin sağlanması için de, arıtma tesislerinin gerekli teknolojilere 

- 4 4 4 -



T.B.M.M. B:133 4.7.1995 0 : 3 
sahip olması gerekmektedir. Bakanlığımız Önderliğinde, TÜBİTAK ve Universitelerce bu konuda 
etüd projeler yapılmakta, toplantılar ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Gerek Avrupa ülkeleri 
gerekse diplomatik ilişkide bulunduğumuz diğer ülkelerle çevre konusundaki teknik bilgi ve dene
yimi artırmak ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla kirletici vasfı yüksek olan sanayi sektörle
ri ile çevre ile uyum anlaşmaları yapılarak, oluşturulacak komisyonlarca sektör için en uygun arıt
ma teknolojilerinin belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir. 21 üniversitemizde Çevre Mühen-

' dişliği Bölümünün açılmış olması ve buralarda da arıtma teknolojileri ile ilgili bilimsel çalışmala
rın yapılması, arıtma tesisi yaptıracak olan kurum, kuruluş ve işletmelere yardımcı olmaktadır. 

- Belediyelerin talep etmeleri üzerine atıksu evsel atıksu arıtma tesisi yapan İller Bankası Ge
nel Müdürlüğü, arıtma tesisi proje ve inşa işlerini yürütmektedir. İşletme safhasında ise Su Kirlili
ği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen yetkili İdareler tarafından kontroller yapılmaktadır. 

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre, atıksuların nitelik ve niceliklerinin kontrolü, kir
liliğin azaltılması ve artırılması, verilen atıksu deşarj standartlarına uyulup uyulmadığı hususunun 
uygun aralıklarla ve düzenli bir biçimde gözlenmesi ve belgelenmesi kirletenin sorumluluk ve yü
kümlülüğündedir. Standartlara uyumun kontrolü açısından kirleten tarafından 7 Ocak 1991 tarih ve 
20748 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Numune Alma ve Analiz Metodlarında atıksuyun debisi 
ile orantılı ve periyodik olarak numune alıp analiz edilmesi hükmü yeralmaktadır. Bu ölçüm sonuç
ları üç yıl süre ile saklanır ve denetimleri yapan İdare, bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilme
diğini, gerekiyorsa kendi ölçümleriyle denetler. 

Bilgilerinize arz ederim. Rıza Akçalı 
Çevre Bakanı 

s 10. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Karakaya Barajına karışan kanalizasyonun arıtıl
masına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin 'in yazılı cevabı (7/6758) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Erman Şahin tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla 3.5.1995 

Gazi Barut 
Malatya 

1. Hiçbir arıtmaya tâbi tutulmadan Karakaya Baraj Gölüne karışan 350 000 nüfuslu Malatya 
Merkez kanalizasyonun arıtılması için yapılan herhangi bir çalışma var mı? 

2. .Malatya Merkez Kanalizasyon projesi 1995 yılı programına alındı mı? 
3. Söz konusu proje programa alındıysa 1995 yılı ödeneği ne kadardır? 

İller Bankası Genel Müdürlüğü 23.6.1995 
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 

Sayı: B.09.2.İBG.0.14.00.11/3477-069718 
Konu : Malatya (Merkez) Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 31.5.1995 tarih ve A.O1.0.GNS.0.10.00.02-7/6758-14114/51124 sayılı yazı. 
Malatya (Merkez) kanalizasyon inşaatı konusunda Malatya Milletvekili Gazi Barut tarafından 

ilgi yazı ekinde Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinde istenen bilgiler aşağıya çıkartıl
mıştır. 
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1. Malatya (Merkez) atıksu arıtma tesisi avan projesi yaptırılarak 1991 yılında onaylanmıştır. 

Arıtma tesisi inşaatına esas tatbikat projesi ve ihale dokümanlarının hazırlattırılması için çalışma
lar devam etmekte olup, kısa sürede ihalesi planlanmaktadır. 

2. Malatya (Merkez) kanalizasyon projesi 84K060120 proje numarası ile 1984 yılında, Şebe-
ke+Arıtma karakteristiği ile İller Bankası yatırım programına alınmış olup, 1995 yatırım progra
mında 1 176 000 000 000.- TL. proje bedeli ile yer almaktadır. Tesise bugüne kadar 552 535 000 
000.- TL. harcanmıştır. Bu kapsamda kollektör ve toplayıcı hatlar tamamlanmış olup, 250 km. şe
beke yapılmıştır. 50 km. şebeke daha yapılacaktır. 

3. İşin 1995 yılı ödeneği, Belediye katkısı dahil 27 500 000 000.- TL.'dır. 

Bilgilerinize arz ederim. Erman Şahin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

11. - Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Karakaya Barajının kirletildiği iddiasına ilişkin so
rusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı 'nın yazılı cevabı (716759) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını arz ederim. 
Saygılarımla v 3.5.1995 

Gazi Barut 
Malatya 

Su ürünleri, turizm, su sporları, dinlenme yerleri gibi çeşitli yönlerden değerlendirilmesi gere
ken Karakaya Barajına 350 000 nüfuslu Malatya Merkez kanalizasyonu boşaltılmaktadır. 

1. Çevre Bakanlığının bu konuda aldığı herhangi bir tedbir var mıdır? 
2. Çevre Bakanlığı Karakaya Baraj suyunun analizini yaptımı, yaptıysa Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliğinde doğal su ve rekreasyon alanları için belirlenen kirlilik sınırraşılmış mıdır? 
. T.C. • 

Çevre Bakanlığı 30.6.1995 
Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.19.0.ÇKÖ.0.06.00.01/1462-4579 
Konu : Karakaya Barajı hakkında soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31 Mayıs 1995 tarih ve 6759-14115/51125 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda Malatya Milletvekili Sayın Gazi Barut'un Karakaya Barajının kirliliğine ilişkin 
verdiği yazılı soru önergesinin cevaplandırılması istenmektedir. 

Karakaya Barajı, Malatya ilinin atıksularının deşarj edildiği alıcı ortam olması nedeniyle gün 
geçtikçe kirlenen bir duruma gelmiştir. Malatya Merkez ilçenin arıtma tesisinin bulunmaması bu
nun başlıca nedenleri arasındadır. 

Çevre Kanununa bağlı olarak 4 Eylül 1988tarih ve 19919 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış 
olan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca; sorumluluk bölgelerinde olu
şan atıksuların toplanması, iletilmesi ve bertaraf edilmesi işlemlerini yerine getirmek üzere büyük-
şehirlerde Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, şehirlerde ise Belediyeler sorumlu kılınmıştır. Bu 
nedenle Malatya Belediyesi, toplanan atıksuların Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen 
esaslar çerçevesinde bertarafı ile yükümlüdür. 
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Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalara ve İller Bankası Genel Müdürlüğünden alınan bil

gilere göre, Malatya Merkez İlçenin arıtma tesisi avan projesi tamamlanmış durumdadır. 6 Milyar 
TL. keşif bedelli atıksu arıtma tesisi uygulama projesi İller Bankası Genel Müdürlüğünce 
29.5.1995 tarihinde ihale edilmiş olup, öngörülen ödenek sağlandığı takdirde işe başlanacağı tespit 
edilmiştir. 

Bakanlığımızın Malatya İlinde taşra teşkilatının ve laboratuvarının bulunmaması nedeniyle 
Karakaya Baraj Gölünde ölçüm yapılmamıştır. İnönü Üniversitesince Karakaya Baraj Gölünde ya
pılan çalışmalar, doğal ve su rekreasyon alanları için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde verilen 
sınır değerlerin aşıldığını göstermektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Rıza Akçalı 
Çevre Bakanı 

12. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın Bosna-Hersek'te çocukların mayın tarlaların
da yem olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün yazılı'ce
vabı (716801) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü tarafından cevaplandırılmasını say

gılarımla arz ederim. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Bosna-Hersek'te görevli Hollandalı Barış Gücü askerlerinin "çocukları mayın tarlalarında 
yem olarak kullandıkları" yolundaki ihbarlar Hollanda Parlamentosunda tartışılmış bulunmaktadır. 

Bu iuuddialar ve yapılan sözkonusu tartışmalar hakkında Bakanlığınızın bilgi ve girişimleri
nin neler olduklarını öğrenmek isterim. 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 26.6.1995 
Siyaset Planlama 

Genel Müdür Yardımcılığı 
Sayı: SPGY/152-6610 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31 Mayıs 1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6801-14208/51367 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. . • 
Erdal İnönü 

Dışişleri Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı : 
Hollanda Savunma Bakanı Joris Voorhoevc, 9 Mayıs 1995 tarihinde basma yaptığı bir açıkla

mada, Bosna-Hersek'teki Birleşmiş Milletler Barış Gücünde görevli Hollandalı askerlerin sivillere 
kötü davrandıkları ve mayın tarlalarını ortaya çıkarmak amacıyla çocukları kullandıkları yolunda
ki iddialar üzerine soruşturma açıldığını bildirmiştir. 

Savunma Bakanı Voorhoeve, ayrıca, 10 Mayıs 1995 tarihinde Parlamento Savunma Komisyonu 
toplantısında, aynı iddialarla ilgili olarak, konunun ciddi bir biçimde araştırıldığını açıklamıştır. 
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Voorhoeve, 15 Mayıs 1995 tarihinde düzenlediği basın toplantısında ise, sözkonusu iddiaları 

doğrulayacak herhangi bir kanıta rastlanmadığını, konuyla ilgili şikâyetlerin Bösna-Hersek'te gö
rev yapan ve Hollanda'ya dönen bazı Barış Gücü mensubu askerler ve subaylardan geldiğini, ye
rel halktan bu yönde bir şikâyet veya başvuru intikal etmediğini bildirmiştir. 

Hollanda askerî savcılığının bu konudaki soruşturması sürmektedir. 
13. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komite

since yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/6802) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Spordan Sorumlu Devlet Bakam Sayın Şükrü Erdem tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
istanbul 

1. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesinin 1993 ve 1994 gelirleri ne kadardır? 
2. istanbul 2000 kampanyası için kaç para kazanmıştır? 
3. Bu para nerelere harcanmıştır? 
4. Komite üyeleri hangi ülkeleri gezmişler? Kim nerede ne kadar kalmış ve bu geziler için ne 

kadar para harcanmıştır? 
5. Komitenin bu yaptığı harcamalar kimin tarafından denetlenmiş ve ibra edilmiştir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 28.6.1995 

Sayı: B;02.0.015.0.00.00.00-08/01174 ' 
Konu : 7/6802-14212 Esas No.lu 

Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 31.5.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6802-14212/51377 sayılı yazınız! 
istanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcah'nın Başkanlığınıza muhatap 7/6802-14212 Esas 

No.lu Yazılı Soru Önergesine ait cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. , Şükrü Erdem 

Devlet Bakanı 
Ekler: • , • : ' ' 
Ek 1. Yazılı Soru önergesi cevabı (2 Sayfa) 
Soru 1: İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesinin 1993 ve 1994 gelirleri ne kadardır? 
Soru 2: istanbul 2000 kampanyası için kaç para kazanmıştır? 
Cevap 1-2 : 3796 sayılı Yasa ile kurulan istanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme 

Kurulu, kazanç amacı gütmeyen özel hukuk hükümlerine tabi tüzelkişiliktir. 
1993 yılı gelirleri: 228 259 432 522.-TL. 
1994 yılı gelirleri: 414 089 456 931.-TL.'dır. 
Ayrıntılı bilgi Ek'1 ve Ek 2'de yer almaktadır. 
Spru 3 : Bu para nerelere harcanmıştır? 
Cevap 3 : istanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu yıllık faaliyet program

lan ve bütçeleri ile amaca yönelik harcamalarda bulunmuştur. Ana gruplar olarak : 
- Resmî adaylık dosyasının hazırlanması, 
- Yurtdışı tanıtım, 
- Yurtiçi tanıtım ve IOC üyelerinin istanbul'a davetleri, 
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- Yurtiçi spor organizasyonlarının desteklenmesi, 

- Yurtdışında olimpiyat ailesinin mevcut olduğu ve davetli olduğumuz tüm önemli toplantı
lara katılım ve prezantasyonlar, 

- Yatırımlar, 
- idarî giderler'dir. 

Toplam olarak : 1993 yılı giderleri: 98 797 203 176.-TL. 
1994 yılı giderleri: 263 799 205 566.-TL.'dir. . 

Detaylı bilgiler için EK-1 ve EK-2'den yararlanılabilir. 

Soru 4 : Komite üyeleri hangi ülkeleri gezmişler? Kim nerede ne kadar kalmış ve bu geziler 
için ne kadar para harcanmıştır? 

Cevap 4 : Kurul üyeleri, gezi amacı ile değil, IOC tarafından davet edildikleri ve diğer tüm 
aday kentlerin de hazır bulundukları Olimpiyat Ailesi toplantılarına katılmışlardır. 

EK-1 ve EK-2'den anılan toplantıların yer ve isimleri ile giderler çıkartılabilir. 

EK-3'de ise başlangıçtan bugüne kadar katılman toplantılara giden ekiplerimiz bildirilmiştir. 
Hasılı, 1993 yılında = 27 344 925 608.- TL. 

1994 yılında = 2 558 219 115.- TL. olarak. 

yurtdışı toplantılara katılım gideri yapılmıştır. 

Soru 5 : Komitenin bu yaptığı harcamalar kimin tarafından denetlenmiş ve ibra edilmiştir? 
Cevap 5 : istanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, 3796 sayılı Yasa gere

ği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tabidir. Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi KlT Alt Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Alt 
Komisyon Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunda ele alınarak neticelendirilir. 

Not: Yazılı soru önergesi ile ilgili gelir-gider cetvelleri dosyasındadır. 
14. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam 'in, çiftçilere gübre bedelleri üzerinden yapılacak ia

deye ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin 'in yazılı cevabı (7/6823) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Faruk Saydam 

Manisa 
Çiftçimizin ihtiyacı olan gübre için alım sırasında ödemiş oldukları bedel üzerinden % 30 ora

nında kendilerine iadede bulunularak çiftçi üzerindeki ağır yükün hafifletileceği yolunda basın-ya-
ym organlarında yer alan haberler doğrultusunda uzun zamandan beri büyük bir beklenti vardır. 
Ancak bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 

Sorular: 

1. Çiftçilerimizin kullanmış bulunduğu gübre bedelleri üzerinden % 30 oranında bir iade ya
pılacağı doğru mudur? 

2. Çiftçinin ucuz gübre kullanımımı sağlamak üzere kamuoyuna duyurulan % 30 oranındaki 
farkın ödemesine ne zaman başlanacaktır? 

3. Henüz herhangi bir ödeme yapılmadığına göre bu konudaki çalışmalarınız ne safhadadır? 
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. . . T.C. . 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 4.7.1995 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı :ÖKM: 1-182 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 31.5.1995 tarih ve 7/6823-14286 sayılı yazısı. 
Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam'in "Çiftçilere gübre bedelleri üzerinden yapılacak ia

deye ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 14 Eylül 1994 tarihine kadar dağıtıcı ve üretici kuruluşlara yapılan destekleme Ödemelerin
den beklenen fayda sağlanamamış ve bu tarihten itibaren çiftçilerin satın almış olduğu gübre bedel
lerinin % 30'u üzerinden desteklemenin çiftçilere ödenmesine başlanmış ve halen bu uygulamaya 
devam edilmektedir. 

2. Çiftçilere satın aldıkları kimyevi gübre bedelinin % 30'u üzerinden destekleme ödemeleri
ne Ekim 1994 tarihinden itibaren başlanmış olup halen ödemelere devam edilmektedir. 

3. Ekim 1994'den yıl sonuna kadar geçen üç aylık dönem içinde çiftçilere 1 586 trilyon TL. 
kimyevi gübre destekleme ödemesi yapılmış, 1995 yılı 15 Hazirana kadar olan dönemde ise 5,2 tril
yon TL. destekleme ödemesi yapılmıştır. Bekleyen 500 milyar TL.'lık çiftçi taleplerinin karşılan
ması işlemlerine devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

15. — İstanbul MilletvekiliHalit Dumankaya'nın, Çatalzeytin Sahil Tahkimatı ihalesine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6827) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 24.5.1995 

Saygılarımla, 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 9 000 000 000 TL. keşif bedelli Çatalzeytin Sahil 
Tahkimatı ihalesi 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
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T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.l 1.0.APK.0.10.00.00. A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sn. Halit Dumankaya'nın Soru Önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan ya

zılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine iliş
kin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı : 9 000 000 000 TL. Çatalzeytin Sahil Tahkimatı 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş-devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap : 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 3 840 000 000 TL. 

1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği : 1995 yılında 5 160 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 5 253 000 000 TL. 

2. İşin bitiriliş tarihi: 31.12.1995 
— Süre Uzatımı : — 

— Süre verilme zamanı : — 

— Süre uzatma nedeni : — 
3. Son istihkak miktarı : 1 940 718 000 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 

- 4 5 1 -



T.B.M.M. B:133 4.7.1995 0 : 3 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi :— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı :— 
5. İşin fiziki durumu nedir :% 9 

— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. .' 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 

16. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmaris Sahil Tahkimatı ihalesine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6828) ., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 24.5.1995 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

• f İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

' İşin Keşif bedeli ve Adı: 4 500 000 000 TL. keşif bedelli Marmaris Sahil 
Tahkimatı ihalesi 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise rie 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? • 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

'. T.C. ' ' 
Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.11.0.APK.0.10,OO.OO.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sn. Halit Dumankaya'nın Soru Önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan ya

zılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine iliş
kin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. Ali Şevki Erek 
, Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) < 
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İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 4 500 000 000 TL. Marmaris Sahil Tahkimatı 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında.ne kadar ödenek aynlmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. işte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. îş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: . " . '* 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 960 000 000 TL. 

1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 3 540 000 000 TL. 

1995 yılı Bütçe ödeneği: 16 044 000 000 TL. . 

2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1995 
— Süre uzatımı: — 
— Süre verilme zamanı: — • 
— Süre uzatma nedeni: — 
3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — . 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir: 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 

17.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, İzmir Parmak İskelesi ihalesine ilişkin soru
su ve Ulaştırma Bakam Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6829) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 24.5.1995 

Saygılarımla. . Halit Dumankaya . 
İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 
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İşin Keşif bedeli ve Adı: 9 600 000 000 TL. keşif bedelli İzmir Parmak 

İskelesi ihalesi 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
". ' ' Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı yar mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? • 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sn. Halit Dumankaya'nın Soru Önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine iliş
kin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. Âli Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 1 

İşin Keşif bedeli ve Adı : 9 600 000 000 TL. İzmir Parmak İskelesi İşi. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? . 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 10 000 000 TL. 
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1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 9 000 000 000 TL. 

1996 yılında 590 000 000 TL. 

1995 yılı Bütçe ödeneği: 27 610 000 000 TL. 

2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1996 

— Süre uzatımı: — . 

— Ödenek aktarma zamanı: 15.6.1995 

— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş
me gereği aktarılmıştır. 

3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş olmadı. 

Keşif artışı var-yok : Yok. 

Varsa % si : — 

4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: Bitmedi 

Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 

5. İşin fiziki durumu nedir: 

— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 

— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 

18. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara İlçesi Saraylar Beldesi ihalesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6830) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 24.5.1995 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 15 000 000 000 TL. keşif bedelli Marmara İlçesi 

Saraylar Beldesi ihalesi 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
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Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı s 
Sayı: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sn. Halit Dumankaya'nın Soru Önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine iliş
kin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 

, Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı:15 000 000 000 TL. Marmara ilçesi Saraylar Beldesi iskele ve Rıh
tım inşaatı 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde Ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitirüiş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. işte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var rriıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? 

Soru 5. işin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 2 880 000 000 TL. 

1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 12 120 000 000 TL. 

1995 yılı Bütçe ödeneği : 955 000 000 TL.; 

2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1995 

— Süre uzatımı: — • 

— Süre verilme zamanı: — 

— Süre uzatma nedeni: — 

3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. , 
Keşif artışı var-yok : Yok. . 

Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 
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Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 

5. İşin fiziki durumu nedir: 

— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 

— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 

19. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Haydarpaşa Limanı Vinç Kirişi ihalesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6831) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 24.5.1995 

Saygılarımla. Halit Dümankaya 
İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 20 000 000 000 TL. keşif bedelli Haydarpaşa Limanı 

Vinç Kirişi ihalesi 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

'.' • T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sn. Halit Dumankaya'nın Soru Önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine iliş
kin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dümankaya (İstanbul Milletvekili) 

- 4 5 7 -



T.B.M.M. B . 1 3 3 4.7.1995 0 : 3 
ihale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

işin Keşif bedeli ve Adı: 20 000 000 000TL. Haydarpaşa Limanı Vinç Kirişi. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? -

, Soru 3. işte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? 

Soru 5. işin fiziki durumları nedir? (işler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? îş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 

1. ihale tarihindeki ödeneği: 480 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 19 520 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği : 19 100 000 000 TL. 
2. işin bitiriliş tarihi: 30.12.1995 • 
— Süre uzatımı: — 

— Ödenek aktarma zamanı: 27.3.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığında 1994 yılı ödeneği sözleşme 

gereği aktarılmıştır. 
3. Son istihkak miktarı : 5 758 750 350 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi : — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir:% 9 
— iş devam etmekte midir? : îş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
20. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Avşaadası Türkeli Köyü Feri İskelesi ihale

sine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek''in yazılı cevabı (7/6832) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 24.5.1995 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

ihale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 
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İşin Keşif bedeli ve Adı : 38 000 000 000 TL. keşif bedelli Avşaadası Türkeli 

Köyü Feri İskelesi ihalesi 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı ' 

Sayı: B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sn. Halit Dumankaya'nın Soru Önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine iliş
kin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı : 38 000 000 000 TL. Avşaadası Türkeli Köyü Feri İskelesi. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

C e v a p : • • • . ' • • 

1. İhale tarihindeki ödeneği : 50 000 000 TL. 
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1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 20 000 000 000 TL. 

1996 yılında 17 950 000 000 TL. 

1995 yılı Bütçe ödeneği: 4 775 000 000 TL, 

2. İşin bitiriliş tarihi: 30.6.1996 

— Süre uzatımı: — 

— Ödenek aktarma zamanı: 24.4.1995 ' . 

— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş
me gereği aktarılmıştır. 

3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 

4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
5. İşin fiziki durumu nedir : -

— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 

21. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, basında yer alan "Donanmada Skandal" 
başlıklı habere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gö'lhan'ın yazılı cevabı (7/6844) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. ' 
Saygılarımla.. Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Haftalık Haber Dergisi Aksiyonda "Donanma'da Skandal" başlığı ile yer alan haberde Deniz 

Kuvvetlerinde 13 Trilyonun batışı söz konusu edilmektedir. 
Sorular: 

1. - 13 Trilyonun batışına sebep teşkil eden Knox tipi Fırkateyn'lerin alınmasına neden gerek 
duyulmuştur. Olumsuz özellikleri bilinmiyor muydu? Donanmanın geleceğine ipotek konulduğu 
iddiaları bu durumda haklılık kazanmış olmuyor mu? 

2. - Fırkateyn'lerin alım emrinin üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen Gölcük Limanının 
hazır hale getirilememesini nasıl izah edeceksiniz, açıkta kalışlarının maliyeti niçin hesaplanma-
mıştır? , 

3. - Askeri alımlarda Ekspertis görevi yapan teknik dairenin görüşleri niçin dikkate alınmamış
tır? , 

4. - Fırkateyn'ler 18 Kasım Krizi dolayısıyla alındı deniyor, yeterli cephanenin yüklenemedi-
ği bu gemiler bir çatışma esnasında nasıl yararlı olacaklardı, elimizdeki Harpoon miktarları Bakan
lıkça biliniyor muydu? 

5. - ABD'den alınan bu gemilere onarım, bakım masrafı olarak ne kadar harcama yapılmıştır. 
Yedek parça sorununu nasıl çözmeyi düşündüğünüzü açıklar mısınız? 

6. - Liman ve tersanelerin bu gemilere uyar hale getirilmesi için ne miktar para harcanmıştır? 
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7. - Yanlış uygulamalarla 13 Trilyon gibi büyük bir paranın yok edilmesine, heba edilmesine 

Göz yumulacak mıdır? 

8. - Bu hususta inceleme, araştırma yapılması düşünülüyor mu? Sorumluları hakkında yasal iş
lemler yapılacak mıdır? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 29.6.1995 

Kanun: 1995/597-TÖ 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM. Bşk.lığınm 9.6.1995 tarihli ve KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7-

6844-14317/51565 sayılı yazısı. 
Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu tarafından verilen ve İlgi Ek'inde gönderilerek cevap

landırılması istenen "Basında yeralan (Donanmada skandal) başlıklı habere ilişkin" Yazılı Soru 
Önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu Tarafından 
Verilen 7/6844 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. - Silâhlı Kuvvetlerde silâh sistemlerinin tedariki, tehdit, teknolojideki gelişmeler, kaynak 
durumu ve bunların geleceğe yönelik projeksiyonları dahil, kapsamlı ve titiz çalışmalar sonucunda 
oluşturulan Stratejik Hedef Planında öngörülen sayısal hedeflere ulaşmak üzere yapılır. 

Knox Sınıfı Gemilerin tedarikinde de bozulan bölgesel dengelerin süratle sağlanması esas 
prensip olarak kabul edilmiş ve gemilerin alımına olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle incelenerek 
karâr alınmış ve bu karar sonucunda Türk Silâhlı Kuvvetleri harekat ihtiyacının karşılanması amaç
lanmıştır. 

2. - Gölcük Poyraz Rıhtımı'nın tevsii projesinin Knox sınıfı gemilerin alımı ile bir ilgisi bu
lunmamaktadır. Tevsii projesi, Knox sınıfı gemilerin alınmasından çok önce NATO ile ortak plan
lanmış bir projedir ve programına uygun yürütülmektedir. Bu kapsamda Gölcük Limanı gemileri
mizin tamamına yatma yeri sağlayacak şekilde yenilenmekte, parmak iskeleler yapılmakta, su, stim 
ve elektrik devreleri çekilmektedir. 

Knox sınıfı gemilerin alınmasından sonra projede yapılan değişiklik, gemilerin boyları dikka
te alınarak sadece iki adet parmak iskelenin 12 m. uzatılmasıdır. Şu anda Poyraz Rıhtımından sa
dece Knox sınıfı gemiler değil, hiç bir gemi faydalanmamaktadır. Ağustos 1995'te tamamlanması 
beklenen liman tesisleriyle tüm gemilerimizin liman imkânlarından faydalanması sağlanacak, böy
lece inşaat periyodunda gemilerimizin alargada kalışlarından dolayı yüklenilen külfetin azaltılma
sı sağlanmış olacaktır. 

3. - Knox sınıfı gemilerin alımlarında Teknik Başkanlık tarafından verildiği ifade edilen görüş 
1 200 Pst.Uk stim sistemlerinin fırkateynlerdeki ilk nesil olan BROOKS ve GARCIA sınıfı gemi
ler ile ilgili görüştür. Teknik Başkanlığın verdiği görüşler paralelinde bahse konu gemiler alınma
mıştır. BROOKS ve GARCIA sınıfı gemilerin 1 200 Pst.lik stim sistemlerinde tespit edilen hatalar 
Knox sınıfı gemilerde düzeltilmiş, bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri bahriyesinde Knox sı
nıfı gemilerde stim sistemleri ile ilgili herhangi bir kaza meydana gelmemiştir. 
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1 200 Pst.Uk stimli ana tahrik sistemleri uçak gemileri, nükleer takatli denizaltılar gibi modern 

platformlarda kullanılan bir tahrik sistemidir. Her türlü makina sisteminde yeterli bakım ve onarım 
yapılmadığı, kullanıcı ve onarıcının teknik bilgi ve becerisinin eksik olduğu durumlarda teknik 
problemlerle karşılaşılması ve ölümcül kazalara neden olması kaçınılmazdır. Knox sınıfı firkateyn
lerimizin onarımları gemi ve tersane personelince gerçekleştirilmekte olup, bugüne kadar herhan
gi bir teknik problemle karşılaşılmamıştır. 

4. Knox sınıfı firkateynlerin tedarik edilmesiyle Donanmamız her bir gemi ile 4 adet, toplam 
32 adet 130 Km. menzili Harpoon Güdümlü Mermisi atma imkânına kavuşmuş, süüstü harbi açı
sından önemli bir kabiliyet kazanılmıştır. 

Deniz Kuvvetlerimizdeki mevcut cephane stokları, her seviyedeki komutanlık ile tedarik ma
kamı olan Millî Savunma Bakanlığınca gayet iyi bilinmektedir. Tedarik planlan da, cephane mev
cutları, stoklama kapasitesi ile lançer adedi dikkate alınarak yapılmaktadır. Cephanenin, özellikle 
güdümlü mermilerin temini belirli bir süreyi gerektirmektedir. Ayrıca Harpoon güdümlü mermile
rinin her gemiye kapasitesi kadar yüklenmesi, çok pahalı olan bu G/M'lerin yükleme konsepti ile 
bağdaşmamaktadır. Deniz Kuvvetlerimizde, gemilerimizin açık denizde uzun süre harekat icra et-

ı meyeceği, kısa sürede limana dönerek yeniden yükleme yapabilme olanakları gözönüne alınarak 
her gemi için değişik yükleme miktarları uygulanmaktadır. 

5. ABD.den temin edilen 8 Adet Knox sınıfı firkateyn için yalnız cephane, yedek parça, per
sonel eğitimi bir kısmı simülatör parası olmak kaydıyla 213 Milyon Dolar ödenecektir. Yedek mal
zeme ve simülatör için ödenecek 59 600 000 Dolarlık kısmı çıkarıldığında, Donanmamızda diğer 
gemilerimizde de kullanılan ve ihtiyacımız olan Knox sınıfı gemilerin cephanesi ile personel eği
timleri, onarımlar, liman masrafları, onarım avadanlıkları, kripto malzemeleri dahil gemilerin ta
mamına 153 400 000 Dolar ödeneceği ortaya çıkmaktadır. Bizatihi gemiler için herhangi bir öde
me yapılmayacaktır. 

Ayrıca yedek parça maksatlarıyla kullanılmak üzere temin edilen 2 adet hizmet dışı Knox sı
nıfı gemi de göz önüne alındığında bahse konu gemilerin bu aşamada bir yedek parça sorunu bu
lunmamaktadır. • -

6. - "MEKO" sınıfı bir firkateynin (iyatı 600 000 000 DM. yani 450 000 000 Amerikan Dola
rıdır. Bir "MEKO" sınıfı firkateynin yarı parası olan 213 000 000 Dolara 8 adet Knox sınıfı gemi
nin cephanesi, yedek parçası, personel eğitimi vb. her türlü ihtiyacı dahil temin edildiği gözönüne 
alınırsa Knox sınıfı gemilerin hangi şartlarda ve hangi fiyatlarda Deniz Kuvvetleri Komutalığına 
devredildiği açık olarak ortaya çıkmaktadır. 

: Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca yapılan işlem, geçiş döneminde bir zorunluluk olan II nci 
Dünya Savaşı teknolojisine göre inşa edilmiş 50 yaşındaki muhriplerin 20-25 yaşındaki 1970'li yıl
ların teknolojisi ile inşaedilmiş firkateynlerle değiştirilmesi işlemidir. 

7. - Knox sınıfı firkateynlerin sahilden gereksinim duyduğu servis ihtiyacının diğer harp ge
milerimizden farklı olmaması nedeniyle, liman tesisleriyle ilgili olarak projede yapılan ve iki adet 
iskelenin 12 m. uzatılmasını öngören değişiklik dışında yeni bir altyapıya ihtiyaç duyulmadığından 
ilave olarak harcanan miktar çok cüzi boyutlarda kalmakta ve NATO Enf. tarafından karşılanmak
tadır. . 

Dz. K.K.lığı envanterine katılan kullanılmış veya yeni inşa edilen her gemi için makul seviye
de bir altyapı yenilenmesi gerekmekte, bu da onarım kademelerinin kapasitelerinin artmasını sağ
lamaktadır. Knox sınıfı gemilerin idameleri için Gölcük Tersane Komutanlığının bazı özel test alet
leri dışında bir alt yapı ihtiyacı olmamış, bu alt yapı ihtiyacı için de 3 500 000 000 Dolar ödenmiş
tir.' .'•; • 
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8, Yukarıda açıklanan hususlar karşısında, 13 Trilyonun batırıldığı şeklindeki iddiaların ger

çekle ilgisi bulunmamaktadır. Knox sınıfı firkateynler, Sayın Cumhurbaşkanımız, Komutanlarımız 
ve basın mensuplarının önünde icra edilen Deniz Kurdu-1/95 tatbikatında da üstün hareket ve atış 
kabiliyetlerini ortaya koymuşlardır. 

Bilgilerinize arz ederim. Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

22. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, İnebolu Özlüce Balıkçı Barınağı ihalesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6846) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 25.5.1995 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

îşin Keşif bedeli ve Adı: 60 000 000 000 TL. keşif bedelli İnebolu Özlüce 

Balıkçı Barınağı ihalesi 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? . . . 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? iş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

T . C . ' • • ' • : 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sn. Halit Dumankaya'nın Soru Önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine iliş
kin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 
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' CEVAP FORMU 

Som Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 60 000 000 000 TL. İnebolu Özlüce Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? . 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap : 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 960 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 20 000 000 000TL. 

1996 yılında 20 000 000 000 TL. 
1997 yılında 19 040 000 0000 TL. 

1995 yılı Bütçe ödeneği: 3 916 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı:— 
— Ödenek aktarma zamanı: 24.4.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. 
3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 

Varsa % si : — , 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi :— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
5. İşin fiziki durumu nedir : -
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : —* 
23. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Ezine Yeniköy Balıkçı Barınağı ihalesine 

İlişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6847) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 25.5.1995 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
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İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı : 50 000 000 000 TL. keşif bedelli Ezine Yeniköy 
Balıkçı Barınağı ihalesi 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş-halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sn. Halit Dumankaya'nın Soru Önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine iliş
kin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 50 000 000 000 TL. Ezine Yeniköy Balıkçı Barınağı. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
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Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? ",:• • .":,•'. ' ' •••..' 
Soru 5. işin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? iş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap: 

1. ihale tarihindeki ödeneği: 960 000 000 TL. 

1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 17 500 000 000 TL. 

1996 yılında 17 500 000 000 TL. 

1997 yılında 14 040 000 000 TL. 

- 1995 yılı Bütçe ödeneği: 2 961 000 000 TL. 

2. işin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 / 

— Süre uzatımı: — 

— Ödenek aktarma zamanı: 24.4.1995 -, 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır, 
3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihi : — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
5. İşin fiziki durumu nedir : - ı 

— iş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 

24. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kaş Yat Limanı ihalesine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6848) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 25.5.1995 
Saygılarımla. Halit Dümankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 60 000 000 000 TL. keşif bedelli Kaş Yat Limanı 
ihalesi 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
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Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? ' 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

' T . C . • . . ' • • • • . " • 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.İ1.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sn. Halit Dumankaya'nın Soru Önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine iliş
kin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 
Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

İhale.yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

. ı 
İşin Keşif bedeli ve Adı : 60 000 000 000 TL. Kaş Yat Limanı 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? ( 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? -
v ' . 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 960 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği : 1995 yılında 20 000 000 000 TL. 

1996 yılında 20 000 000 000 TL. 
1997 yılında 19 040 000 0000 TL. 

1995 yılı Bütçe ödeneği: 14 325 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi : 30.12.1997 
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— Süre uzatımı: — 

— Ödenek aktarma zamanı: 23.4.1995 . 

— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş
me gereği aktarılmıştır. 

3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — , . , • 

4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi :— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — ' 
5. İşin fiziki durumu nedir : -

— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 

25. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nm, Çeşme Balıkçı Barınağının Yat Limanına dö
nüştürülmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6849) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 25.5.1995 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 90 000 000 000 TL. keşif bedelli Çeşme Balıkçı Barınağı 

Yat Limanına Dönüştürülmesi ihalesi 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş, ise geçici kabul ta^hleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? ' • ; . ' ' : •;•.•• ; , 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

' Sayı: B. 11.0.APK.0.10.OO.OO.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sn. Halit Dumankaya'nın Soru Önergeleri 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına v 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine iliş
kin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

ihale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

tşin Keşif bedeli ve Adı: 90 000 000 000 TL, Çeşme Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 14 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği : 1995 yılında 20 000 000 000 TL. 

1996 yılında 40 000 000 000 TL. 
1997 yılında 29 986 000 0000 TL. 

1995 yıh Bütçe ödeneği: 19 100 000 000 TL. 

2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 

— Süre uzatımı: — 

— Ödenek aktarma zamanı: 24.4.1995 

— Ödenek aktarma nedeni: 1994 yılı ödeneği sözleşme gereği aktarılmıştır. 

3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 

Keşif artışı var-yok : Yok. 

Varsa % si : — 

4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi : —-

Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
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5. İşin fiziki durumu nedir : - . 

— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 

26.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alanya Yat Limanı ihalesine ilişkin sorusu 
ye Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek 'in yazılı cevabı (7/6850) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 25.5.1995 

• • ' • • • ' ' • • ^ ~ • " • - . • . . • • . ' • 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

, İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir.' 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 135 000 000 000 TL. keşif bedelli Alanya Yat Limanı 

ihalesi 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? SUre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? ;

 v 

Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne-. 

d i r ? • • ' • • ' ' • ' ' • . , • • 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

•' T.C.':" 
Ulaştırma Bakanlığı A 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.l 1.0. APK.0.10.00.00. A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sn. Halit Dumankaya'nın Soru Önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine iliş
kin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
, Ali Şevki Erek 

• Ulaştırma Bakanı 
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CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir! 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 135 000 000 000 TL. Alanya Yat Limanı 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3.: İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise.geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? • , ; 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 1 920 000 000 TL. 
1995 -yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 45 000000 000 TL. 

1996 yılında 45 000 000 000 TL. 
1997 yılında 43 080 000 0000 TL. 

1995 yılı Bütçe ödeneği: 14 325 000 000 TL. 

2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
. . • • • ' • . . . • . ı • • 

.— Süre uzatımı: — 
— Ödenek aktarma zamanı : 6.6.1995 

— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş
me gereği aktarılmıştır. 

3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 

Keşif artışı var-yok : Yok. 

Varsa % si: — 

4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi :— 

Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 

5. İşin fiziki durumu nedir : -

— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 

— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
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27.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Dalyanköy Yat Yanaşma Yeri ihalesine iliş 
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek''in yazılı cevabı (7/6851) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 25.5.1995 
Saygılarımla. 

; Halit Dumankaya 
İstanbul 

İhale Yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 23 190 000 000 keşif bedelli Dalyanköy Yat Yanaşma Yeri ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır?, Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? • 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
' " T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK : B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine iliş
kin cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı , 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 23 190 000 000 TL. Dalkanköy Yat Yanaşma Yeri. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedel) yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
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Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? • . . 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap: 

. 1. İhale tarihindeki ödeneği: 10 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 10 000 000 000 TL. 
1996 yılında 13 180 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 9 550 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1996 
— Süre uzatımı: — . 
— Ödenek aktarma zamanı: 24.5.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. 
3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi : — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir : — 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
28. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bozkurt İlişi Yakaören Balıkçı Barınağı iha

lesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6867) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 30.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 50 000 000 000 keşif bedelli Bozkurt İlişi Yakaören Balıkçı Barına
ğı ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

- 4 7 3 -



T.B.M.M. B : 133 4 . 7 . 1 9 9 5 0 : 4 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 
devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 

T.c 
Ulaştırma Bakanlığı , 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

APK: B.l 1.0.APK.0,10.00.00.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya*nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. — 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU ': 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 50 000 000 000 TL. Bozkurt İlişi Yakaören Bal. Bar. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yilında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne-

dir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 960 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 17 500 000 000 TL. 
1996 yılında 17 500 000 000 TL. 
1997 yılında 14 040 000 000 TL. . r 

1995 yılı Bütçe ödeneği: 3 916 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı: — 
— Ödenek aktarma zamanı: 24.5.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. 
3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş,ödenmedi. . . ' . , • • 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % s i : — 
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4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi : — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. işin fiziki durumu nedir: — 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
29. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'tun, Yassıada Vapur İskelesi ihalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6868) ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 30.5.1995 

Saygılarımla. -. *.' 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 5 200 000 000 keşif bedelli Yassıada Vapur İskelesi ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? .Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
'• T.C. ."• 

Ulaştırma Bakanlığı '. 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek • 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. , 
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İşin Keşif bedeli ve Adı : 5 200 000 000 TL. Yassıada Vapur İskelesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi; keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitirilmiş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise 

ne kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? .' 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap : 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 2 880 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği : 1995 yılında 2 320 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 955 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı: — 
— Süre verilme zamanı: — 
— Süre uzatma nedeni:— 
3. Son istihkak miktarı: 125 122 430 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir :% 2 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
—-Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
30. -İstanbulMilletvekiliHalitDümankaya'nın, BeymelekLagün Balıkçı Barınağı ihalesine 

ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (716869) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 30.5.1995 

Saygılarımla. 
^ Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 9 600 000 000 keşif bedelli Beymelek Lagün Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
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Soru 4. İş bitmiş ise geçici knbul tarihleri nedir? Geçici,kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B.l 1.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

, Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 9 600 000 000 TL. Beymelek Lagün Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var midir? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği : 1 600 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 8 000 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 9 550 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1995 
— Süre uzatımı: — 
— Süre verilme zamanı :— 
— Süre uzatma nedeni: — 
3. Son istihkak miktarı : Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi : — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
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5. İşin fiziki durumu nedir : — 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
31, - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı ihalesi

ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6870) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 30.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı; 2 000 000 000 keşif bedelli Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre Uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı, nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? jGeçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
, •' , .T.G ' '' 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK:B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 -.' "• 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
„•• '".••• Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 2 000 000 000 TL. Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
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Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap : 
1. İhale tarihindeki ödeneği : 960 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 1 040 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 3 820 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1995 
— Süre uzatımı : — 
— Süre verilme zamanı: — 
— Süre uzatma nedeni:— 
3. Son istihkak miktarı: 1 971 442 000 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi : — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı : — • * 
5. İşin fiziki durumu nedir :% 35 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
32. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Of Eskipazar Sahil Tahkimatı ihalesine iliş

kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6871) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 30.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı : 8 000 000 000 keşif bedelli Of Eskipazar Sahil Tahkimatı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir?, 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
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T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

APK: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dıunankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 8 000 000 000 TL. Of Eskipazar Sahil Tahkimatı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne-

d i r ? ı , • • . • ' . ' • ' . ' • ' ' . ' 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

• C e v a p : • 

1. İhale tarihindeki ödeneği :1 920 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 6 080 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 955 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 31.12.1995 ' 
— Süre uzatımı: — 

— Süre verilme zamanı: 15.3.1996 
— Süre uzatma nedeni : — 
3. Son istihkak miktarı: 2 682 000 000 TL. 

. .•- Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — ' . 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi : — ; , 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir :% 22 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. , 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
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33. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya '/im, Araştırma Merkezi ihalesine ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6872) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 30.5.1995 
Saygılarımla. 

' Halit Dumankaya 
İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin Ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir.. 

İşin keşif bedeli ve adı: 58 000 000 000 keşif bedelli Araştırma Merkezi ihalesi. 
Som 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4- İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. . 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B.l 1.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 58 000 000 000 TL. Araştırma Merkezi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. . 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
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Soru 4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? 

Soru 5. îşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap : ' ' . • ' • 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 3 000 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 55 000 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 28 650 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi; 30.12.1995 
— Süre uzatımı: — 
— Ödenek aktarma zamanı: 11.1.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. 
3. Son istihkak miktarı: 4 146 311 200 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi : — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir:% 3 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
34. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çanakkale Limanı ihalesine ilişkin sorusu ve 

Ulaştırma Bakam Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6883) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 29.5.1995 

Saygılarımla. 
' Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 150 000 000 000 keşif bedelli Çanakkale Limanı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
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T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halk Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 150 000 000 000 TL. Çanakkale Limanı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap : 
1. İhale tarihindeki ödeneği : 8 678 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 70 000 000 000 TL. 
1996 yılında 71 322 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği : 11 460 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1996 
— Süre uzatımı: — 
— Ödenek aktarma zamanı: 13.4.1995 
— Ödenek aktarma nedeni : Yer teslimi 1995 yılında yapılmadığından 1994 yılı ödeneği söz

leşme gereği aktarılmıştır. 
3. Son istihkak miktarı : Henüz hakcdiş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi : — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
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5. İşin fiziki durumu nedir :% 2 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 

— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
35. - İstanbul Milletvekili Halit Dumanhaya'nın, Mürefte Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma B.akanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (716884) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 29.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 40 000 000 000 keşif bedelli Mürefte Balıkçı Barınağı i.halesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar,ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
' - • / . • • ' • " ' T . C . .•• 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı ' 
. APK: B. 11.0.APK.0.1 Ö.OO.OO.A-7/444 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

••...' Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı : 40 000 000 000 TL. Mürefte Balıkçı Barınağı. 
"Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
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Som 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap : 
1. İhale tarihindeki ödeneği : 1 920 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 20 000 000 000 TL. 
1996 yılında 18 080 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 96 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1996 
— Süre uzatımı: — 
— Ödenek aktarma zamanı: 20.2.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. 
3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — ' . 

• 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
5. İşin fiziki durumu nedir :— 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
36. -İstanbulMilletvekili HalitDumankaya'tun, Cide İlyasbey Balıkçı Barınağı ihalesine iliş

kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6885) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 29.5.1995 

Saygılarımla. . 
' • • ' ' . Halit Dumankaya 

. . ' • ' . - İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanamar 
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 80 000 000 000 keşif bedelli Cide İlyasbey Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? ' 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
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Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 
devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? , 

T.C. . 
Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00. A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı som önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı : 80 000 000 000 TL. Cide İlyasbey Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 960 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 27 500 000 000 TL. 
1996 yılında 27 500 000 000 TL. 
1997 yılında 24 040 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 28 746 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı: — 
— Ödenek aktarma zamanı: 21.3.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. 
3. Son istihkak miktarı: 1 920 000 000 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
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4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir :% 1 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
37.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İnebolu Gemiciler Evrenye Balıkçı Barınağı 

ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6886) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 29.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 50 000 000 000 keşif bedelli İnebolu Gemiciler Evrenye Balıkçı Ba
rınağı ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 
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İşin Keşif bedeli ve Adı: 50 000 000 000 TL. İnebolu Gemiciler Evrenye Bal. Bar. 
Soru 1. Yukanda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 960 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 17 500 000 000 TL. 
1996 yılında 17 500 000 000 TL. 
1997 yılında 14 040 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :3 916 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı: — 
— Ödenek aktarma zamanı: 3.4.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. 
3. Son istihkak miktarı; Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok: Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar :— 
5. İşin fiziki durumu nedir:— 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
38. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Ereğli Yat Limanı ihalesine ilişkin sorusu ve 

Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6887) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 29.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul •< 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 43 000 000 000 keşif bedelli Marmara Ercğlisi Yat Limanı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihiride ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
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Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halk Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru Önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAPFORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 43 000 000 000 TL. Marmara Ereğlisi Yat Limanı 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 1 920 000 000 TL. 

• 1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 15 000 000 000 TL. : 
1996 yılında 15 000 000 000 TL. 
1997 yılında 11 080 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :4 775 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi : 30.12.1997 . * 
— Süre uzatımı: —: 

— Ödenek aktarma zamanı: 30.3.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. ; , 
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3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok: Yok. , 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
5. işin fiziki durumu nedir: — 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
39. - İstanbul Milletvekili Halit Duman/caya 'nın, Ayvacık Gülpınar Balıkçı Barınağı ihalesi

ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6888) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından,yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 29.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 40 000 000 000 keşif bedelli Ayvacık Gülpınar Balıkçı Barınağı iha
lesi. 

Soru' 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon . 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00. A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
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CEVAPFORMU 
Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
îhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı : 40 000 000 000 TL. Ayvacık Gülpınar Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap : . . ' . -
1. İhale tarihindeki ödeneği: 960 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 15 000 000 000 TL. 
1996 yılında 15 000 000 000 TL. 
1997 yılında 9 040 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :3 916 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı: — 
— Ödenek aktarma zamanı: 24.4.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. 
3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
5. İşin fiziki durumu nedir : — 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
40. - İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, Samsun Dereköy Balıkçı Barınağı ihalesine 

ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6903) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 31.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. .. . , 

İşin keşif bedeli ve adı : 74 000 000 000 keşif bedelli Samsun Dereköy Balıkçı Barınağı iha
lesi. ••..' • 

Soru 1. Yukarida ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

' Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 
devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 

• . . . " . ' ' '• T . C . 
Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

APK:B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 ' 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar: 
ekte sunulmuştur. . 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
•''•••• Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihaleedip, aynı ki
şinin işi aldığı, ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı :' 74 000 000 000TL. Samsun Dereköy Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatım! verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici.kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? • 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? •'"'•, ' / 
Cevap : 
1. İhale tarihindeki ödeneği : 13 440 000 000 TL. 

J995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği : 1995 yılında 20 000 000 000 TL. 
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1996 yılında 20 000 000 000 TL. 
1997 yılında 20 560 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :28 746 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı: — 
— Ödenek aktarma zamanı: 14.2.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. 
3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — • 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir : — 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
41.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'mn, Karasu Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6904) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 31.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 180 000 000 000 keşif bedelli Karasu Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon . 

Kurulu Başkanlığı 
• APK:B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 

Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
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CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 180 000 000 000 TL. Karasu Balıkçı Barınağı 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 3 840 000 000 TL. 

1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 60 000 000 000 TL. 

1996 yılında 60 000000 000 TL. 

1997 yılında 56 160 000 000 TL. 

1995 yılı Bütçe ödeneği :9 646 000 000 TL; 

2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 

— Süre uzatımı: 

— Ödenek aktarma zamanı: 26.5.1995v 

— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş
me gereği aktarılmıştır. 

3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 

Keşif artışı var-yok : Yok. 

Varsa % si : — ' 

4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 

Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 

5. İşin fiziki durumu nedir : — 

— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 

— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
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42. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Hisarönü Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6905) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 31.5.1995 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 85 000 000 000 keşif bedelli Hisarönü Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaşürma Bakanlığı 30.6.1995 
Araşürma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 85 000 000 000 TL. Hisarönü Balıkçı Barınağı 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
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Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne
dir?-

Soru 5. İşin fiziki durumlan nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 480 000 000 TL. 
1995 yıh ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 28 000 000 000TL. 
1996 yılında 28 000 000 000 TL. 
1997 yılında 28 520 000 000 TL. 
1995 yıh Bütçe ödeneği :9 646 000 000 TL. • 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı 
— Süre verilme zamanı: 

h— Süre uzatma nedeni: 
3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok: Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — • • • ' . ; 

Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir:— 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
43. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Araklı Sahil Tahkimatı ihalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6906) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağiûukı sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 31.5.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale-yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 17 000 000 000 keşif bedelli Araklı Sahil Tahkimatı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumlan nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 

- 4 9 6 -



T.B.M.M. B : 133 4 . 7 . 1 9 9 5 O : 4 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 ' 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandınlmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı som önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakam 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) / 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 17 000 000 000 TL. Araklı Sahil Tahkimatı. ; 
Soru 1, Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Som 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Som 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 
Som 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 2 880 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 14 120 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 10 505 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı: —-
— Ödenek aktarma zamanı: 23.5.1995 
— Ödenek aktarma nedeni : Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. 
3. Son istihkak miktarı: 6 128 438 550 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir : % 13,78 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
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44. -İstanbulMilletvekili HalitDumankaya'nın, Fındıklı Yeniköy Balıkçı Barınağı ihalesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6907) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 31.5.1995 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
• , İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 60 000 000 000 keşif bedelli Fındıklı Yeniköy Balıkçı Barınağı iha
lesi. 

Sorul. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan, son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (işler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
' ; T . C . • ' • . - • ; 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
' thtale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ye Adı: 60 000 000 000 TL. Fındıklı Yeniköy Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
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Soru 3. işte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları.nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap : 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 2 880 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 20 000 000 000 TL. 
1996 yılında 20 000 000 000 TL. 
1997 yılında 17 120 000 000 TL. . 
1995 yılı Bütçe ödeneği :96 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı: — 
— Süre verilme zamanı: 
— Süre uzatma nedeni: 
3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
5. İşin fiziki durumu nedir:— 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
45. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Hatay-Dörtyol Balıkçı Barınağı ihalesine 

ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6908) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 31.5.1995 

Saygılarımla. • 
Halit Dumahkaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 78 000 000 000 keşif bedelli Hatay-Dörtyol Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
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Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00. A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbulMilletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

\ Ulaştırma Bakanı 
CEVAPFORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 78 000 000 000 TL. Hatay-Dörtyol Balıkçı Barınağı.' 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap : 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 2 400 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 25 000 000 000 TL. 
1996 yılında 25 000 000 000 TL. • r ' 
1997 yılında 25 600 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :5 826 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı: — 
— Süre verilme zamanı: 
— Süre uzatma nedeni : 
3. Son istihkak miktarı : 8 252 534 550 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % s i : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
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5. İşin fiziki durumu nedir :% 5,22 
— îş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
46.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Samsun-Terme Yalı Mahallesi Balıkçı Barı

nağı ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6919) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. , 

İşin keşif bedeli ve adı: 65 000 000 000 keşif bedelli Samsun-Terme Yalı Man. Balıkçı Barı
nağı ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaşürma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B. 11.0.APK.0. lO.OO.OO.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaşürma Bakam 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 65 000 000 000 TL. Samsun Terme Yalı Mahallesi Balıkçı Barına-
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§ 1 - • • - . ' ' ' • ' " . 

Soru 1. Yukanda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. işte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. îş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar ne

dir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu).iş halen devam etmekte mi

dir? îş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 1 920 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği : 1995 yılında 20 000 000 000 TL. 
1996 yılında 20 000 000 000 TL. 
1997 yılında 23 080 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :2 961 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı: — 
— Ödenek aktarma zamanı: 26.5.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. 
3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % s i : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir : — 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. ' . . 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
47. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yoroz Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6920) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 50 000 000 000 keşif bedelli Yoroz Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukanda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? •> 
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Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) îş halen devam etmekte midir? iş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 

• ' T-C. 
Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

APK: B. 11.0.APK.0.lO.OO.OO.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 50 000 000 000 TL. Yoröz Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. îşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap : 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 960 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 17 500 000 000 TL. 
1996 yılında 17 500 000 000 TL. 
1997 yılında 14 040 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :3 916 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı: — 
— Ödenek aktarma zamanı: 26.5.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. 
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3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir: — 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
48. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankcıya 'nın, Ayvalık Vapur İskelesi ihalesine ilişkin soru

su ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6921) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
, İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 20 000 000 000 keşif bedelli Ayvalık Vapur İskelesi ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
t.C 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
ÂPK: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazıh ola

rak cevaplandınlmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
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CEVAP FORMU 
Soru Sahibi: Halit Dumankaya (istanbul Milletvekili) 

ihale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

işin Keşif bedeli ve Adı: 20 000 000 000 TL. Ayvalık Vapur İskelesi 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. işte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. işin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? iş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap: 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 4 800 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 8 000 000 000 TL. 
1996 yılında 7 200 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 18 145 000 000 TL. 
2. işin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı: 6.4.1997 
— Süre verilme zamanı: 9.4.1995 
— Süre uzatma nedeni : 1994 yılı ödenek yetersizliğinden 
3. Son istihkak miktarı: 2 684 035 000 TL. 
Keşif artışı var-yok : Var. 
Varsa % si; % 3,617 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 

5. işin fiziki durumu nedir :% 8,4 
— İş devam etmekte midir? : iş devam etmektedir. 

— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
49.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Akçakoca Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin 

sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6922) , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla. , 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığa bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı kir
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 22 000 000 000 keşif bedelli Akçakoca Balıkçı Barınağı ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. işte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
' T.C. •-

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 22 000 000 000 TL. Akçakoca Balıkçı Barınağı 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 1920 000 000 TL. 
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1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 20 080 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :96 000 000 TL. 

2. işin bitiriliş tarihi: 30.12.1995 
— Süre uzatımı: — . 
— Ödenek aktarma zamanı: 24.4.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. 

3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok: Yok. 

Varsa % si : — 

4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 

5. İşin fiziki durumu nedir : — 
— iş devam etmekte midir? : îş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
50. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'tun, Sinop Helaldi Balıkçı Barınağı ihalesine iliş

kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6923) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı : 50 000 000 000 keşif bedelli Sinop Helaldi Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

- 5 0 7 -



T.B.M.M. B:133 4 . 7 . 1 9 9 5 0 : 4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 

CEVAPFORMU 
Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı : 50 000 000 000 TL. Sinop Helaldi Balıkçı Barınağı 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Sori| 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap: v 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 2 880 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 20 000 000 000 TL. 
1996 yılında 20 000 000 000 TL. 
1997 yılında 7 120 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :3 916 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
—• Süre uzatımı: 
— Ödenek aktarma zamanı: 7.2.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: 1994 yılı ödeneği sözleşme gereği aktarılmıştır. (Yer teslimi 1995 

yılında yapıldığından) 
3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. ' '* 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir : — ' 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 

•• — Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
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51. -İstanbulMilletvekiliHalitDumankaya'nın, Sinop Türkeli Balıkçı Barınağı ihalesine iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6924) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 1.6.1995 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

ihale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 50 000 000 000 keşif bedelli Sinop Türkeli Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek aynimiştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. îş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. işin fiziki durumları nedir? (işler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaşürma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK:B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 , 
Konu: istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'mn soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
, istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak ceyaplandınlmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 50 000 000 000 TL. Sinop Türkeli Balıkçı Barınağı. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
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Soru 2. Mukavelesinde işin bitİriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. işte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. tş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (işler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? iş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 

1. ihale tarihindeki ödeneği: 2 880 000 000 TL. 

1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği••: 1995 yılında 15 000 000 000 TL. 

1996 yılında 15 000 000 000 TL. 
1997 yılında 17 120 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :5 826 000 000 TL. 
2. işin bitiriliş tarihi: 30.12.1996 
— Süre uzatımı: — 

— Ödenek aktarma zamanı: 11.1.1995 
— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş

me gereği aktarılmıştır. 

3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si:-— 
4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
5. İşin fiziki durumu nedir : — 
— iş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
52. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Tatvan-Sahil Tahkimatı ihalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakam Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6976) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 23 000 000 000 keşif bedelli Tatvan-Sahil Tahkimatı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
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Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 

' ' • T C ' 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araşürma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandınlmasım istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 
Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile lis.teye ihale edip,'aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 23 000 000 000 TL. Tatvan Sahil Tahkimatı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap : 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 50 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği : 1995 yılında 22 950 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 19 100 000 000 TL. 

2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1995 
— Süre uzatımı: — 
— Ödenek aktarma zamanı: 3.4.1995 
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— Ödenek aktarma nedeni: Yer teslimi 1995 yılında yapıldığından 1994 yılı ödeneği sözleş
me gereği aktarılmıştır. 

3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenmedi. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — , 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
5. İşin fiziki durumu nedir : — ' 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
53. - İstanbul Milletvekili HalitDumankaya'nın, Tirebolu Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin 

sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6977) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6Ü995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
• • I 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 200 000 000 000 keşif bedelli Tirebolu Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ye 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı \ 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon .>'•/' 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandınlmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
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CEVAP FORMU 
Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 200 000 000 000 TL. Tirebolu Balıkçı Barınağı. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4- İŞ bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 3 840 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 65 000 000 000 TL. 
1996 yılında 65 000 000 000 TL. 
1997 yılında 66 160 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :2 961 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1996 
— Süre uzatımı: 2.4.1998 
— Süre verilme zamanı: 17.4.1995 
— Süre uzatma nedeni: 1994 yılı ödenek yetersizliğinden 
3. ,Son istihkak miktarı: 3 000 650 000 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si:— 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi : — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
5. İşin fiziki durumu nedir :% 0,6 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
54. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Barbaros Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin 

sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6978) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. , * 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

işin keşif bedeli ve adı: 17 000 000 000 keşif bedelli Barbaros Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. işin fiziki durumları nedir? (işler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? iş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. ' 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 
Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
ihale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerihin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

işin Keşif bedeli ve Adı: 17 000 000 000 TL. Barbaros Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir?,(İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 1 920 000 000 TL. 
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1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 15 080 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :96 000 000 TL. 

2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1996 
— Süre uzatımı: 15.6.1996 
— Süre verilme zamanı: 27.1.1995 
— Süre uzatma nedeni: 1994 yılı ödenek yetersizliğinden 

3. Son istihkak miktarı: 1 920 862 250 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: —.. 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir: % 6,53 

— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
55. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Alanya Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6979) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim'. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 30 000 000 000 keşif bedelli Alanya Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Som 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı • 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 • 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarilılerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur.. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAPFORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. . 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 30 000 000 000 TL. Alanya Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap : 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 3 840 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 13 000 000 000 TL. 
1996 yılında 13 160 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :9 646 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1996 

— Süre uzatımı: 9.4.1997 
— Süre verilme zamanı: 5.4.1995 
— Süre uzatma nedeni: 1994 yılı ödenek yetersizliğinden. 
3. Son istihkak miktarı: 8 451 973 300 TL. 
Keşif artışhvar-yok: Yok. 
Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi :— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir :% 11 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
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56. - İstanbul Milletvekili Halit Dumanhaya'nın, Sürmene Yeniay Balıkçı Barınağı ihalesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6980) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 2.6.1995 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 31 000 000 000 keşif bedelli Sürmene Yeniay Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araşürma Planlama ve Koordinasyon < 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandınlmasım istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakam 

CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı :31 000 000 000 TL. Sürmene Yeniay Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
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Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. işte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. tş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? iş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 1920 000 000 TL; 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 15 000 000 000 TL. 
1996 yılında 14 080 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :96 000 000 TL. 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12,1996 
— Süre uzatımı: 4.4.1997 
— Süre verilme zamanı: 26.5.1995 
— Süre uzatma nedeni: 1994 yılı ödenek yetersizliğinden 
3. Son istihkak miktarı: 1 923 375 000 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si :— 
4. tş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. işin fiziki durumu nedir:% 3,50 

— iş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. v • 

— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
57.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Kumburgaz Yat Limanı ihalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6981) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

işin keşif bedeli ve adı: 37 000 000 000 keşif bedelli Kumburgaz Yat Limanı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? , 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
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Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir?, (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B.l 1.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandınlmasım istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakam 

. CEVAP FORMU 
Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 37 000 000 000 TL. Kumburgaz Yat Limanı 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 
. 1. İhale tarihindeki ödeneği: 96 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 20 000 000 000 TL. 
1996 yılında 16 904 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :4 775 000 000 TL 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1996 
— Süre uzatımı: — 
— Süre verilme zamanı: — 
— Süre uzatma nedeni : — 
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3. Son istihkak miktarı: 73 264 000 TL. 
Keşif artışı var-yok: Yok. 

Varsa % si : ~ 

4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 

5. îşiri fiziki durumu nedir :% 0,13 

— İş devam etmekte midir? : îş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
58. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'riın, Erdek Feribot İskelesi ihalesine ilişkin soru

su ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (716982) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul » 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ye adı: 50 000 000 000 keşif bedelli Erdek Feribot İskelesi ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
/ • • • • • • . T . C ' • 

Ulaşürma Bakanlığı > 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
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CEVAP FORMU 
Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

ihale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamamnda tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

işin Keşif bedeli ve Adı: 50 000 000 000 TL. Erdek Feribot iskelesi. * 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. işte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. işin fiziki durumları nedir? (işler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? îş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 

1. ihale tarihindeki ödeneği: 5 280 000 000 TL. 

1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 22 000 000 000 TL. 
1996 yılında 22 720 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :7 640 000 000 TL 

2. işin bitiriliş tarihi: 30.12.1996 
— Süre uzatımı: 7.5.1997 , 

— Süre verilme zamanı: 3.4.1995 
— Süre uzatma nedeni : 1994 yılı ödeneği yetersizliğinden , 
3. Son istihkak miktarı: 7 604 225 400 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si:— 

4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 

5. İşin fiziki durumu nedir :% 5 
— îş devam etmekte midir? : îş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
59. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Samsun Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6983) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim! 2.6.1-995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

istanbul 
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İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

tşin keşif bedeli ve adı: 110 000 000 000 keşif bedelli Samsun Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Sorul. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? t 

T.G " . . . 
Ulaştırma Bakanlığı ' 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
. . . . . • • ' Kurulu Başkanlığı 

ÂPK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: İstaılbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
AliŞevkiErek 

Ulaştırma Bakanı 

CEVAPFORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 110 000 000 000 TL. Samsun Balıkçı Barınağı. 
Sorul. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğefr seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 1 920 000 000 TL. 
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1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 35 000 000 000 TL. 
1996 yılında 35 000 000 000 TL. 
1997 yılında 38 080 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :28 746 000 000 TL 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı: 16.3.1998 
— Süre verilme zamanı: 3.4.1995 
— Süre uzatma nedeni : 1994 yılı ödenek yetersizliğinden 
3. Son istihkak miktarı: 23 137 864 300 TL. 
Keşif artışı var-yok : Var. 
Varsa % si:% 17,59 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. işin fiziki durumu nedir :% 9,15 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 
60. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Of Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin sorusu 

ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6984) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 55 000 000 000 keşif bedelli Of Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Dİğer seneler,içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı . 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
, APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. . 
Ali Şevki Erek 

, Ulaştırma Bakanı 
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CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

ihale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

tşin Keşif bedeli ve Adı: 55 000 000 000 TL. Of Balıkçı Barınağı. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? ' 

[ Soru 3, İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: ~ . \ ' 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 2 880 000 000 TL. •_../'. 

1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 20 000 000 000 TL. 

1996 yılında 20 000 000 000 TL. 

1997 yılında 12 120 000 000 TL. 

1995 yılı Bütçe ödeneği: 19 196 000 000 TL 

2. İşin bitiriliş tarihi: 30. 

— Süre uzatımı: 8.4 1998 , 

— Süre verilme zamanı: 14.3.1995 

— Süre uzatma nedeni: 1994 yılı ödenek yetersizliğinden 

3. Son istihkak miktarı: 17 856 699 750 TL. 

Keşif artışı var-yok : Yok. 
1 Varsa % si : —-

4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 

Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 

5. İşin fiziki durumu nedir:% 14,56 

—İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 

— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : 
61.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bodrum Yat Limanı ihalesine ilişkin sorusu 

ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6985) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
, İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

işin keşif bedeli ve adı: 8 000 000 000 keşif bedelli Bodrum Yat Limanı İkmal İnşaatı ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2; Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. işte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 
devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 

..T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı , 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı . ' • • . . 

APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 

Konu: istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ali! Şevki Erek 
Ulaştırma Bakam 

CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 8 000 000 000 TL. Bodrum Yat Limanı İkmal İnşaatı 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

- 525 -



T.B.M.M. B:133 4.7.1995 0 : 4 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. îşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 1 000000TL. 1994yılı ödeneği 6000 000 000TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 1 999 000 000 TL. , 
1995 yılı Bütçe ödeneği :21 881 000 000 TL 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1996 
— Süre uzatımı:— 
— Süre verilme zamanı:— 
— Süre uzatma nedeni:— 
3. Son istihkak miktarı: 17 077 401 000 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si •:—-• 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — . 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir:% 90 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
62. -İstanbulMilletvekiliHalitDumankaya'nın, ArhaviBalıkçı Barınağı ihalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6986) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6.1995, 

Saygılarımla. 
. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. "7 

İşin keşif bedeli ve adı: 10 000 000 000 keşif bedelli Arhavi Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata İhale tarihinde ne kadar ödçnek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
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Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? • 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 
devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 

' TC. 
Ulaştırma Bakanlığı r 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

APK: B.l 1.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
,Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 
Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 10 000 000 000 TL. Arhavi Balıkçı Barınağı 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap : 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 2 000 000 000 TL. 1994 yılı ödeneği 1 000 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 7 000 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe.ödeneği: 6 685 000 000 TL 

2. İşin bitiriliş tarihi: 20.11.1995 

— Süre uzatımı: — 
— Süre verilme zamanı : 14.9.1996 
— Süre uzatma nedeni : — 
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3. Son istihkak miktarı: 3 299 000 000 TL, 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si:—, 

4. Iş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 

5. işin fiziki durumu nedir :% 9 
— Iş devam etmekte midir? : îş devam etmektedir. 

— Devam etmiyorsa nedeni nedir?: — .. ' -\ 

63. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Abana Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki ErekUn yazılı cevabı (7/6987) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 2.6.1995 
Saygılarımla. 

. Halit Dumankaya 
İstanbul 

thale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

işin keşif bedeli ve adı: 7 500 000 000 keşif bedelli Abana Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. işte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif arüşı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. tş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. işin fiziki durumları nedir? (işler hangi aşamada olduğu) tş halen devam etmekte midir? Iş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
'" .T.C. 

Ulaşurma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon < 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
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CEVAP FORMU 
Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile 1 jsteye ihale edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 7 500 000 000 TL. Abana Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. işte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. işin fiziki durumları nedir? (işler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? iş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 

1. ihale tarihindeki ödeneği: 10 000 000 TL. 1994 yılı ödeneği 1 000 000 000 TL. 
1905 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 6 490 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :6 685 000 000 TL 

2. işin bitiriliş tarihi: 31.12.1995 
— Süre uzatımı: 12.5.1996 
— Süre verilme zamanı: — 
— Süre uzatma nedeni:— 
3. Son istihkak miktarı: 3 499 324 000 TL. 
Keşif artışı var-yok : Var. 
Varsa % si:% 29,93 (2 200 000 000 TL.) 
4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — ' 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 

5. işin fiziki durumu nedir: % 15 
— İş devam etmekte midir? : iş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
64. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Manavgat Irmakağzı Yanaşma Yeri ihalesi

ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6988) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ._ 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

istanbul 
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thale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

\ İşin keşif bedeli ve adı: 40 000 000 000 keşif bedelli Manavgat Irmakağzı Yanaşma Yeri iha
lesi. . ' - ", . '•: • .'• ••'.. . 

;'-••• Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Sorıı4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
•: T . C . . - . • • . - . 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B.l l.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
, Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAPFORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı : 40 000 000 000 TL. Manavgat Irmakağzı Yanaşma Yeri. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4 İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen deyam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
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Cevap: 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 1 000 000 TL. 1994 yılı ödeneği 15 000 000 000 TL. 

1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 24 999 000 000 TL. 

1995 yılı Bütçe ödeneği :17 415 000 000 TL 

2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1995 •—~ . 

— Süre uzatımı: 12.8.1996 

— Süre verilme zamanı: 27.3.1995 

— Süre uzatma nedeni : 1994 yılı ödenek yetersizliğinden 

3. Son istihkak miktarı: 17 015 082 600 TL. 

Keşif artışı var-yok : Yok. 

Varsa % si : — 

4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 

Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 

5. İşin fiziki durumu nedir:% 8,3 

— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir, 

— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 

65. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bayramdere Köyü Balıkçı Barınağı ihalesi
ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6989) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama- . 
dığı bir gerçektir. ' 

İşin keşif bedeli ve adı: 22 000 000 000 keşif bedelli Bayramdere Köyü Balıkçı Barınağı iha
lesi. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 
devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
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T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı , 30.6.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00. A-7/444 
Konu: IstanbulMilletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. . 

1 İşin Keşif bedeli ve Adı: 22 000 000 000 TL. Bayramdere Köyü Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 
1. İhale tarihindeki ödeneği: 4 850 000 000 TL. 1994 yılı ödeneği 2 000 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 15 150 000 000 TL. 

1995 yılı Bütçe ödeneği: 19 100 000 000 TL 

2. tşin bitiriliş tarihi: 30.12.1995 
— Süre uzatımı: 18.5.1996 
—--* Ödenek aktarma zamanı: 
— Ödenek aktarma nedeni : 1994 yılı ödenek yetersizliğinden 

.3. Son istihkak miktarı: 20 342 347 700 TL. r 

Keşif artışı var-yok : Yok. 

Varsa % si:— . 
4. İş bitmiş ise geçici.kabul tarihi :— • 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
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5. İşin fiziki durumu nedir: % 23,77 

— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 

— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 

66. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Lapseki Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6990) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 15 000 000 000 keşif bedelli Lapseki Balıkçı Barınağı ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaşürma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. • ' , . ' , 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 
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işin Keşif bedeli ve Adı: 15 000 000 000 TL. Lapseki Balıkçı Barınağı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 2 910 000 000 TL. 1994 yılı ödeneği 2 000 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 10 090 000 000 TL. 
1995 yıh Bütçe ödeneği :6 685 000 000 TL 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1995 
— Süre uzatımı: 5.6.1996 , 
— Ödenek aktarma zamanı: 3.5.1995 
— Qdenek aktarma nedeni: 1994 yılı ödenek yetersizliğinden 
3. Son istihkak miktarı: 5 900 721 300 TL. 
Keşif artışı var-yok: Yok. • 
Varsa % si :— 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi :— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı :.— 
5; İşin fiziki durumu nedir:% 16 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 

67. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Kurşunlu Köyü Balıkçı Barınağı ihalesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6991) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. ' 
• Halit Dumankaya 

• İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 15 000 000 000 keşif bedelli Kurşunlu Köyü Balıkçı Barınağı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
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Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı " 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakam 

CEVAP FORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 15 000 000 000 TL. Kurşunlu Köyü Balıkçı Barınağı 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap : 
1. İhale tarihindeki ödeneği : 1 455 000 000 TL. 1994 yılı ödeneği 2 000 000 000 TL.. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği : 1995 yılında 11 545 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 19 100 000 000 TL 

2. İşin bitiriliş tarihi : 30.12.1995 
— Süre uzatımı: — 
— Ödenek aktarma zamanı: — . 
— Ödenek aktarma nedeni: — 
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3. Son istihkak miktarı: 24 607 821 900 TL. 
Keşif artışı var-yok : Var. 

Varsa % si:% 29,98 

4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
5. İşin fiziki durumu nedir .: % 41,18 

— tş devam etmekte midir? : iş devam etmiektedir. 

— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 

68. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İnebolu Limanı ihalesine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6992) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 17 000 000 000 keşif bedelli İnebolu Limanı (ilan) ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
• ' • ' • • ' • . T . C . 

Ulaşürma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B.l l.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
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CEVAP FORMU 
Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) » 

ihale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

îşin Keşif bedeli ve Adı: 17 000 000 000 TL. İnebolu Limanı Kapasite Artırımı. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek aynlmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek aynlmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. îş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. İşin fiziki durumlan nedir? (tşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? iş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 1993 yılı ödeneği 4 850 000 000 

1994 yılı ödeneği 12 150 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 
1995 yılı Bütçe ödeneği :9 550 000 000 TL 
2. işin bitiriliş tarihi: 30.12.1994 
— Süre uzatımı: 11.11.1995 
— Süre verilme zamanı: 26.5.1995 
— Süre uzatma nedeni: Proje, ocak değişikliğinden dolayı 
3. Son istihkak miktarı: 3 843 848 550 TL. 
Keşif artışı var-yok: Yok. 

Varsa % si :— 

4. îş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. îşin fiziki durumu nedir:% 7,34 
— îş devam etmekte midir? : îş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 

69.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Sinop Vapur İskelesi ihalesine ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (716993) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 2.6.1995 
Saygılarımla. 

• Halit Dumankaya 
istanbul 
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İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

îşin keşif bedeli ve adı: 22 000 000 000 keşif bedelli Sinop Vapur İskelesi (ilan) ihalesi. 
Sorul. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılıinşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T C . • ' • • • ' . . ' • 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'mn som önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı : 22 000 000 000 TL. Sinop Vapur İskelesi. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap : 
1; İhale tarihindeki ödeneği: 500 000 000 TL. 1994 yılı ödeneği 7 000 000 000 TL. 
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1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 14 500 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği :20 055 000 000 TL . 

2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1995 

— Süre uzatımı: 31.5.1996 
— Ödenek aktarma zamanı: 12.4.1995 
— Ödenek aktarma nedeni : 1994 yılı ödenek yetersizliğinden 

3. Son istihkak miktarı: 15 012 090 800 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si :— 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: —-
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktan : — 

5. İşin fiziki durumu nedir :% 20,78 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 

— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 

70. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mersin Yat Limanı ihalesine ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6994) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6.1995 

. Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı : 110 000 000 000 keşif bedelli Mersin Yat.Limanı (ilan) ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nederii nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
•T.C 

Ulaştırma Bakanliğı . 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon v 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B.l 1.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halk Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak ceyaplandınlmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekfe sunulmuştur. • , . > • ' ' • ' 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAPFORMU 

Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

işin Keşif bedeli ve Adı: 110 000 000 000 TL. Mersin Yat Limanı 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. . 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
-"' .Cevap ::-

1. ihale tarihindeki ödeneği: 1 100 000 000 TL. İ994 yılı ödeneği 10 000 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 30 000 000 000 TL. 
1996 yılında 35 000 000 TL. 
1997 yılında : 33 900 000 000 TL. 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 14 325 000 000 TL 

30.12.1997 . : ' . . ' • . ' 
2. işin bitiriliş tarihi: 30.12.1997 
— Süre uzatımı: 28.3.1998 
— Süre verilme zamanı: 13.2.1995 
— Süre uzatma nedeni: 1994 yılı ödenek yetersizliğinden 
3. Son istihkak miktarı: 2 881 200 800 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si :— 
4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihi: —' 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı:— 
5. İşin fiziki durumu nedir:% 1,41 
— iş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 

••;••— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
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71. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Burhaniye Yat Limanı ihalesine ilişkin soru
su ve Ulaştırma Bakam Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6996) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

ihale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

işin keşif bedeli ve adı: 25 000 000 000 keşif bedelli Burhaniye Yat Limanı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. işte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. işin fiziki durumları nedir? (işler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6,1995 
Araşürma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58^det yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
CEVAPFORMU 

Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 25 000 000 000 TL. Burhaniye Yat Limanı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
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Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımi yerilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. işin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? îş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 
Cevap: 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 4 850 000 000 TL. 1994 yılı ödeneği 20 150 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki Ödeneği: 

1995 yılı Bütçe ödeneği :26 740 000 000 TL 
2. işin bitiriliş tarihi: 30.12.1994 
— Süre uzatımı: 30.9.1996 

— Süre verilme zamanı: 1.3.1995 
— Süre uzatma nedeni: 1994 yılı ödenek yetersizliğinden 

3. Son istihkak miktarı: 29 717 790 550 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 
Varsa % si :— 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi:— 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 
5. İşin fiziki durumu nedir:% 37,50 
— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 

72. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Hopa Limanı Onarımı ihalesine ilişkin soru
su ve Ulaştırma Bakanı Âli Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6997) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6.1995 

. Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

> İstanbul , 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 85 000 000 000 keşif bedelli Hopa Limanı Onarımı (ilan) ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ric kadar ödenek ayrılmıştır? 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
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Soru 3. işte alman son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? '- '• 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.6.1995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandınlmasım istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 

CEVAP FORMU 
Soru Sahibi : Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 
İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki

şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 85 000 000 000 TL. Hopa Limanı Onarımı. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi

dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: -
1. İhale tarihindeki ödeneği: 4 000 000 000 TL. 1994 yılı ödeneği 40 000 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 1995 yılında 41 000 000 000 TL. 
1995.yılı Bütçe ödeneği :33 425.000 000 TL 

2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1995 
— Süre uzatımı: 9.10.1996 

— Ödenek aktarma zamanı: 15.5.1995 
— Ödenek aktarma nedeni : 1994 yılı ödenek yetersizliğinden 
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3. Son istihkak miktarı: 17 423 898 400 TL. 
Keşif artışı var-yok : Yok. 

Varsa % si : — 
4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi : — . 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 

5. tşin fiziki durumu nedir:% 9,92 

— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 

— Devam etmiyorsa nedeni nedir? :— 

73. - İstanbul Milletvekili Halit Dumarikaya'nın, Gökçeada Kuzu Limanı ihalesine ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek''in yazılı cevabı (7/6998) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ilave edip aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin keşif bedeli ve adı: 15 000 000 000 keşif bedelli Gökçeada Kuzu Limanı (ilan) ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek aynlmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek aynlmıştır? 
Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 

kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 
Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarlan nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 
Soru 5. İşin fiziki durumlan nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) İş halen devam etmekte midir? İş 

devam etmiyorsa devam etmeme nedeni nedir? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 30.61995 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/444 
Konu: İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın soru önergeleri. 

Türkiye: Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri, muhtelif tarihlerdeki 58 adet yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
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CEVAP FORMU 
Soru Sahibi: Halit Dumankaya (İstanbul Milletvekili) 

İhale yolsuzluk söylentilerinin yoğunlaştığı, bir bakanın el yazısı ile listeye ihale edip, aynı ki
şinin işi aldığı ihalelerin ödeneklerinin sembolik olarak konduğu işlerin zamanında tamamlanama
dığı bir gerçektir. 

İşin Keşif bedeli ve Adı: 15 000 000 000 TL. Gökçeada Kuzu Limanı. 
Soru 1. Yukanda ismi, keşif bedeli yazılı inşaata ihale tarihinde ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

Diğer seneler içinde ödeneği ve 1995 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır. 

Soru 2. Mukavelesinde işin bitiriliş tarihi nedir? Süre uzatımı verilmiş midir? Verilmiş ise ne 
kadar verilmiştir? Süre uzatma nedeni nedir? 

Soru 3. İşte alınan son istihkak miktarı nedir? Keşif artışı var mıdır? Varsa miktarları nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihleri nedir? Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Soru 5. İşin fiziki durumları nedir? (İşler hangi aşamada olduğu) iş halen devam etmekte mi
dir? İş devam etmiyorsa, devam etmeme nedeni nedir? 

Cevap: 

1. İhale tarihindeki ödeneği: 4 000 000 000 TL. 1994 yılı ödeneği 

11000 000 000 TL. 
1995 yılı ve diğer senelerdeki ödeneği: 
1995 yılı Bütçe ödeneği: 14 325 000 000 TL 
2. İşin bitiriliş tarihi: 30.12.1994 , 

— Süre uzatımı: 30.11.1995 
— Ödenek aktarma zamanı: 12.4.1995 
— Ödenek aktarma nedeni : Adanın SİT alanı ilan edilmesi nedeniyle 1994 yılında taş ocağı 

ruhsatı alınamamış olup, ocak ruhsatı henüz Ocak 1995 yılında alınmış olması nedeniyle 
3. Son istihkak miktarı: Henüz hakediş ödenemedi. 
Keşif artışı var-yok : Azalış (- 13 990 934 693). 
Varsa % si:% 0,7 

4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi: — 
Geçici kabulde işin baliğ olduğu miktarı: — 

5. İşin fiziki durumu nedir : — 

— İş devam etmekte midir? : İş devam etmektedir. 
— Devam etmiyorsa nedeni nedir? : — 
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TÜRKIYE ..BÜYÜK MILLET MECLÎSI GÜNDEMI 
133 ÜNCÜ BİRLEŞİM 4 . 7 . 1995 SALI Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 48 arkadaşının, Devlet otoritesini 
ve halkın güven duygusunu yok edecek şekilde görev ve yetkilerini kötüye kullandığı 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddia
sıyla İçişleri Bakanı Nahit Menteşe hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/25) (Görüşme günü : 11.7.1995 
Salı) 

3 
S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

«.>.—sO>-©-<C3»—•+•• 
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7 
KANUN .TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

l1.— Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişildik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S, Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — 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) 

3. — 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) 

4. — 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, -İ/181* 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992) 

5. — 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) 

6. — 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 : 911.1992) 

X 7 .— 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 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması.Açılmasına 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Mşkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — 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) 

10. — 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) 

11. — 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 12. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde 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 Konııkman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakam 
Lütfullah 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) 

13. — 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) 

X 14. — Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor-' 
lan (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

15. — 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) 

16. — 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 17. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

18. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 

— 3 — 



7 
KANUN TASARI VE TEICLÎFI.EMYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN'DİĞER İŞLER ;' 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname vo Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar? 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 19. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kam Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Rapora (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : L3:1995) 

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) 

X 21. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçv 
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

22. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. »Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24< — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoglu 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. — 11 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) 

US. — 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) (Dağıtma tarihi : 24^.1992) 

X 27. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek vo Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 

__ 4 .~ 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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) ' 

X 28. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı: 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 

29. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 30. — 7.11.1982 Tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Başlangıç Metni ve Bazi Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1007, 
2/1110, 2/1312) (S. Sayısı : 861 ve S61'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.6.1995; 
3.7.1995) ' . ' • " . 

(Birinci Görüşme 29J6.1995 Perşembe günü tamamlanmıştır.) 

31. — Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ye 3 Arkadaşının 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, 
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun Birer Mâddesiinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili1 

Hasan Basri İEler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(1/775, 2/1147, 2/1-155, 2/1156) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

X 32. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Elemen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize Endeksli 
Konut Kredisi Alan Kişilerin ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1311, 2/132S, 2/1404) (S. Sayısı : 866) (Da
ğıtma tarihi : 20.6.1995) 

33. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sun
gurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan 
ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kanuna Ele Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet ve Plan ve Büt-
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

çe Komisyonları raporları "(2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

34, _ Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Tl Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve 
1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 1 Fıkra 
İlâve Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/648) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1995) 

X 35.— Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi: 10.6.1994) 

X 36. — İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819) 
(S. Sayısı.: 811) (Dağıtma tarihi: 29.3.1995) 

X 37. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında'Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihli: 29.3.1995) 

38. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1995) 

39. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

40. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

4 1 . — 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) 

42. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş AmiklioğliT, Muharrem Şemsek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şaihin'in; Yük-
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sek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) . 

43< — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

44. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

'45. '— Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1 /538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

46. — Kadın ve. Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.İ995) 

X 47. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1 /364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: '23.6.1993) 

48. — 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) 

49. — 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) 

50. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve işletilmesine ilişkin 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) 

51. — 20.1.1994 Tarihli ye 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi •: 28.3.1995) •, . 

52. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
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Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici. Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal. Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 53. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanveküi Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanveküi İçel- Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çtıl-
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/İ96) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

54. — 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) 

55. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136'Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

56. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürtoan'ın, 657 Sayılı Devlet Meimıurlan 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Daiir Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

57. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

58. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkafcmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.İ992) 

59. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecâvüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazi Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 
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60. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4,1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raponı (2/627, 

. 2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

61. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfifc Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci 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) • 

62. r— 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) 

63i — 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) 

64. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
X 65. — 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) 

66. — 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 67. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

68. — 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) 

69. — 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) 
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70.•— 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) 

71a — 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) 

72. ~ Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

731 — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

74. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
İIİ77 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S, Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25*2.1992) 

75. — Manisa Milletvekili Tevfik piker'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 net Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

76. •— Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğİu'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) 

77s — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan'in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlileriniin 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) 

78t — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayıh Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (Sj Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi • 1.6.1992) 

— 10 — 
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79. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

80. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(Sj Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

81. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22,11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair -Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 2^9.1992) 

82. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

83. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamıüaştırma 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) 

84. — 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) 

85. — 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) 

86. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

87. — Çorum Mıilletvekili Cemal §ahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

88. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula- -
nn Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

89. — 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) 

90. — 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) 

91. — 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) 

92. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

93. — 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) 

94. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

95. — Türkiye Emekli Subaylar, Emeldi Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

96. — 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) 

97. — Elazığ Müüetvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki 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) 

98. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka-
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nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

99. — gırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

100. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
tmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmes'ine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

101. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayıh 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) 

103. — 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) 

104. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayıh 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) 

105. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayıh Genelkurmay 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) 

107, —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) 

108, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayıh 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) v 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

110. ~ Denizli MiUetvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ye> Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

111. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'm, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

112. — 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 lOuncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2,1993) 

113.—-Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç 'Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

114. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayüı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S4 Sayısı : 291.) (Dağıtma 
tarihi : 4.3,1993) 

115. — 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) 

116. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

117. — 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) 
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118,, — 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) 

119. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzııncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 

120. — 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) 

121,< — Samsun Milletvekili llyas 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) 

122 — 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) 

123. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair-Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 

124..— Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

125. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993) , ' 

126i— Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
22.9.1993) 

127. — 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 İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S.. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi •: 9.11.1993) 

— 15 — 



7 
ICANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

;. KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER •• 

128. — 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) 

129. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emeldi Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

130. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nün, 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) 

İ31. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Halkkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

132. — 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) 

133. •— 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) 

134. — 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 135.— Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

136. - Eskişehir Milletvekili 1. 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'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

137. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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138.— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 10.2.1994) 

139.. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994), 

140. _ 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) 

141. — Sırnak 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: 17.2.1994) 

142. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasa Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

143ı — 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) 

144. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında,Kanım Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

145. — 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) 

146. — 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) 

147. —- 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) 

148. — îcra 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) 
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149. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

150. — Bölge 'idare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (i/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) . 

15L —.'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) 

152. — 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) 

153. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi.: 23.3.1994) 

154.— 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) : '•. 

155. —Şanlıurfa Milletvekili Abdürrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950'Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek.ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156.— Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157.—Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin S Atış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılmasiî Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim 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) 

158. — 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) 

•• — ı s ~ . ; 
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159. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'mn, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kûnun 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) 

160. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlık!.arının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

161. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

162. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek-
îenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

163. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dak 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622). (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

164. — 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) 

165. — 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 166. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

167. — 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) 

168. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

X 169. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile 

— 19 — 
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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) 

170. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişieri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

171. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Tifciz'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) 

172. — 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) 

173. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi: 16.5.1994) 

174. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi: 3.6.1994) 

175. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1997) 

176. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kamın Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) 

177. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

178. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (İ/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

179. — Topyekûh Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

180. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

. • • ' ' . — 2 0 — . 
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181. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent ilâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 
X 182. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

183. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

184. —Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13,10.1994) 

185. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-

de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi: 19..10.1994) 

X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

188. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 
X 190. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 

Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 191. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 

ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
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X 192. —Türkiye Cumhuriyeti iİe Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1.994) 
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı vö 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X .194. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 196. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kamun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı: 729) (Dağıtma tarihi: 3.11.1994) ' ' . ' ' ' 
X'197.|.'— Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

X 198. —Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı: 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
Xi 199. —-' Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 

İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 200.— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 
X 201a — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da'-
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

202. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

X 203. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ' ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 
X 204. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli

ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 205. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

206. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi': 28.1Ü994) 

X 207 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları.raporları (1/747) (S. Sayısı: 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 
X 208. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 209. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

210. — İstanbul Milletvekili Sabrı öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

211. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

212. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile İl özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad-' 
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S._ Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 
X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze

rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 
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X 214. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 215. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 216. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

217. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2,1995) 

218. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 

219. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

220. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi: 10.2.1995) 

221.; — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) Pağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 222. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 
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223. — Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (Ş. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1995) 

X 224. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 

225. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16;3.1995) 

226. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 227. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 228. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

.X229. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 230. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

231. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

232. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına iliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 
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233.— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

234. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/714) (S. Sayısı : 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

235. Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1İ1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

236. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi ; 20.3.1995) 
X 237. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasınm ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi';•: 24.3.1995) 

238. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanunımun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddecine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/M06) (S. Sayısı : 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

239. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ye 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ye İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) ' 

240. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Getvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtırıa tarihi : 29.3.1995) 

241. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

242. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.!995) 
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243. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkin er ve 6 ArKadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi.: 7.4.1995) 

244< — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995) 

X 245. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi
lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

246. — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve' Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

X 247..— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 248. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

249. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

250. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm Çevre Kanununun Bir. Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
îu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

251. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
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Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

252. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ite Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

253. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

254. •— Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

255. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

256. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

257. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler vo 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alinma önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

258. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi .• 
26.4.1995) 

259. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

260. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
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Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

261. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

262. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve İT Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : S43) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

263. — Mardin.Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 un
cu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

264. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına1 Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1,6.1995) 

265. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 ncı Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

266. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı: 849) (Dağıtma tarihi': 1.6.1995) 

267- — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra İlavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6,1995) 

268. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza. 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin 'Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/593, 2/854) (S. Sayısı : 846) 
(Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

269. •*— İçel Milletvekili Fevzi. Arıcı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 uncu 
Maddesine Bİr Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/958) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 5,6.1995) 

270. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılrnaz'ın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunda Değişiklik Ya-
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pumasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşının 
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi : 5.6.1995) 

271'. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının 1.3.1926 Tarih ve 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) (S, Sa
yısı : 853) (Dağıtma tarihi : 5,6.1995) 

X'272. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

X 273. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması 
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve Dış
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıtma tari
hi : 8.6.1995) ' 

274..— Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindonık ve istanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in içtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 9.6.1995) 

X 275. -—2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, izmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak MİİJ o (vekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili 
Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
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raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
9.6.1995) 
XI 276. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üze

rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayısı : 856) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.1995) 

X 277. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

278. —'Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1181) 

. (S. Sayısı : 864) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) . • 
279. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuvvetleri 

İçhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 
22.6.1995) 

280. — Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sa
yısı : 863) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

281. — Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 9.1.1991 Ta
rih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Milletvekili Ahmet 
Feyzi inceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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