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I Ç I N D E K I L E R 
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
İL-GELEN KÂĞITLAR 
III. - YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
1. - TBMM Başkanvekili Murat Sökmenoğlu'nun, son günlerde 

kamuoyunda, basında Türkiye Büyük Millet Meclisine vaki eleştirilerin art
tığına; Türkiye Büyük Millet Meclisinin, millî iradenin ortaya çıkardığı 
toplumsal hayatımızın vazgeçilmezleri olarak benimsediği temel asgarî 
müştereklerimizin sahibi ve takipçisi olduğuna, yolsuzluk ve yoksullukla 
mücadelenin başarıyla yürütülmesi ve bu konuda gerekli her türlü tedbirin 
alınmasına hassasiyetle destek verdiğine ve içtüzükten kaynaklanan bazı 
konuların da İçtüzük değişikliğinin öncelikle görüşülerek düzeltileceğine 
ilişkin açıklaması 
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B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 16:25 

1. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, hava kirliliğine ilişkin 
gündemdışı konuşması 16:18 

2. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'm, çiftçilerin TEDAŞ'a, Ziraat 
Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin gündem
dışı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in cevabı 18:23 

3. - Kırklareli Milletvekili Nural Karagöz'ün, Kırklareli İli ve 
ilçelerinin kurtarılış yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 23:25 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 25:31,32 

1. - Fransa Senatosunda "acil görüşme" yöntemiyle gündeme alın
maya çalışılan sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısının engellenmesi ama
cıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerden 
birer milletvekilinin katılımıyla oluşacak bir Parlamento heyetinin, 
temaslarda bulunmak üzere ivedilikle Fransa'ya gitmesinin kararlaştırıldığı
na ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/676) 25 

2. - Avrupa Parlamentosunun 13-17 Kasım 2000 tarihlerinde 
Strazburg'ta yapılacak Genel Kurul gündeminde yer alan ve Türkiye'nin 
Avrupa Birliğine üyelik sürecini yakından ilgilendiren raporla ilgili olarak, 
görüşmelerde bulunmak üzere Brüksel'e gidecek Parlamento heyetinde yer 
alacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/677) 25:26 

3. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Vakıflar Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/6) 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/221) 26:28 

4. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde 
Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/366) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergeleri (4/222) 29:31,32 

5. - Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu ve 3 arkadaşının, 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/233) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/223) 32 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 39 

1. - Genel Kurulu ziyaret eden Norveç Petrol ve Enerji Bakanı Olav 
Akselsen'e Başkanlıkça "hoş geldiniz" denilmesi 39 

V. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 31 

1. - FP Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, 
kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması görüşmeleri sırasında, İzmir 
Milletvekili Süha Tanık'ın Genel Başkanlarına sataştığı iddiasıyla konuşması 31 
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VI. - SEÇİMLER 33 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 33:34 
1. - Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçim 33:34 
VII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR

MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 34,39 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 34:39,39:73 
1. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 31 arkadaşının, bankalar vt, 

bankacılık sektörü, DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Gü
ven ile 21 arkadaşının, Mevduat Sigorta Fonuna devredilen bankalar ve 
bankacılık sektörü konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri 
(8/7,12) 34:39,39:73 

VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 74 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 74:262 
1. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen 

projelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/2315) 74:76 
2. - Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan'ın, Sigorta Teftiş 

Kurulu Antalya Grup Başkanlığının kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/2316) 77:79 

3. - İstanbul Milletvekili Erol Al'ın, Atatürk Hava Limanında verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın ceva
bı (7/2318) 80:81 

4. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Ankara-Yeğenbey Vergi 
Dairesince yürütülen işlemlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer 
Oral'ın cevabı (7/2339) 82:83 

5. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun Bağ-Kur'un 
üniversite hastaneleri ile olan anlaşmalarının fesh edilmesinin nedenine 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın ce
vabı (7/2340) 84:85 

6. -Hatay Milletvekili Kemal Atahan'ın, SSK ve Bağ-Kur'un anjiyo ve 
by-pass operasyonları için yaptığı ödemelere ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/2343) 86:91 

7. - Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Yüksek İhtisas Hastanesi 
Başhekimliğine yapılan atamaya ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman 
Durmuş'un cevabı (7/2349) 92:94 

8. - Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in, özelleştirilen Orta Anadolu 
Linyitleri ve Çayırhan Termik Santrali çalışanlarının sorunlarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı (7/2350) 95:96 

9. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, AB ülkelerinin vize uygula
masına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/2351) 97:99 

10. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, 1972-1982 yılları arasında 
isteğe bağlı olarak üye olan Bağ-Kur mensuplarına ilişkin sorusu ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/2367) 100:102 
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11. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TEDAŞ'ın elektrik 
tüketimi ile ilgili olarak aldığı son kararlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in cevabı (7/2382) 103:108 

12. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Didim'de bulunan bir camiye 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı (7/2389) 108:109 

13. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, SEKA Dalaman Kâğıt 
Fabrikasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı 
(7/2394) 110:112 

14. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, KKTC'ye yapılan yardımlara 
ve Kıbrıs görüşmelerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in 
cevabı (7/2397) 113:116 

15. - Ankara Milletvekili Oya Akgönenç Mugisuddin'in, günlük bir 
gazetede yayınlanan haberde yer alan bazı iddialara ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/2398) 117:122 

16. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep Grup 
Başkanlığı kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/2400) 123:124 

17. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, sahte fatura yolsuzluğu 
iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı 
(7/2403) 125:126 

18. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, sahte fatura yolsuzluğu 
iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/2404) 127:128 

19. -Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, Çankırı'da deprem son
rası hasar gören vakıf eserlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel 
Yalova'nın cevabı (7/2413) 129:131 

20. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, terör örgütünün kullandığı 
mayınların menşeine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın 
cevabı(7/2419) 131:132 

21. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, SEKA Dalaman Tesislerinin 
özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı 
(7/2433) 132:133 

22. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 

Karaman Merkez-Süleymanhacı Köyünde teknik elemanların olma
ması nedeniyle arazi dağıtımının yapılamaması, 

Karaman-Merkeze bağlı bazı köy yollarının ne zaman asfaltlanacağına, 
Karaman-Merkez -Yukanakın Köyü yoluna, 
Karaman-Merkez-Paşabağı-Gülyaka köyleri arasındaki yolun ne 

zaman açılacağına, 
Karaman-Merkez-Narlıdere ve Bucakkışla arası bir yol açılıp açılmaya

cağına, 
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Karaman-Merkez-Muratdede Köyünün yol sorununa, 

Karaman-Merkez-Kızık Köyü yolunun ne zaman asfaltlanacağına, 
Karaman-Merkeze bağlı bazı köy yollarına, 

Karaman-Merkez-Demiryurt-Gülkaya-İhsaniye köylerinin arası ve yol 
çalışmalarına, 

Karaman-Merkez ve bazı köylerinin kanalizasyon sorunlarına, 
Köylülerin çimento, boru ve demir taleplerine, 
Karaman-Merkez-Kurucabel Köyünün pompajla sulama çalışmala

rının bulunup bulunmadığına, 
Karaman'a bağlı bazı köylerin yollarına, 

Tarımda modern sulama yöntemlerinin uygulanması konusunda çalış
ma yapılıp yapılmadığına, 

Karaman'a bağlı bazı köylerin su deposu taleplerine, 
Karaman'a bağlı bazı köylerin yol sorunlarına, 
Karaman-Merkez-Göktepe ve Bademli köylerinin içme suyu sorun

larına, 
Karaman'a bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa, 
Karaman İline bağlı bazı köylerin yollarına, 
Karaman-Merkez-Göçer ve Güldere köylerinin su sorununa, 
Karaman Merkeze bağlı bazı köylerin sulama suyu sorunlarına, 

Karaman-Merkez-İhsaniye, Kozlu-Bucak ve Lale köylerinin sulama 
beton kanallarının yapımına, 

Karaman'a bağlı bazı köy yollarının asfaltlanmasına, 
Karaman'a bağlı köylerin içme suyu sorunlarına, 
Karaman-Merkez-Bayatlıtepe Sulama Kooperatifinin yağmurlama 

projesine, 
Karaman'a bağlı bazı köylerin su sorunlarına, 
Karaman-Merkez Başkışla Köyünün içme suyu sorununa, 
Karaman-Merkez-Kalaba Köyünün içme suyu şebekesine, 

Karaman-Merkez-Narlıdere Köyünün içme suyu sorununa, 
Karaman-Ermenek-Balgusan Köyünün su sorununa, 
Karaman'a bağlı bazı köylerin kanalizasyon sorunlarına, 
Karaman-Merkez-Karacaören Sulama Kooperatifinin yağmurlama sis

temi ihtiyacına, 

Karaman'a bağlı bazı köylerin su kanalı sorununa, 

Karaman-Ayrancı-Çatköy'ün yayla yollarına, 
Karaman-Ayrancı-Kayaönü ve Kırman köylerinin sulama sorunlarına, 
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Karaman-Ayrancı-Dokuzyol ve Brendi köylerinin su deposu taleplerine, 
Karaman İline bağlı bazı köylerin su borularının yenilenmesi talebine, 
Karaman İline bağlı bazı köy yollarına, 
Karaman-Ayrancı-Dokuzyol Köyüne yapılan gölete, 
Karaman'a bağlı bazı köy yollarına, 
Karaman-Merkeze bağlı köylerin içme suyu sorununa, 
Karaman-Merkez-Kızlarağini ve Paşabağı köylerinin bazı sorunlarına, 
Karaman-Merkeze bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa, 
Karaman-Merkez-Kurucabel Köyünün pompajla sulama sorununa, 
Karaman-Ayrancı-Küçükkoraş Köyünün sulama pompası talebine, 
Karaman-Ermenek-Yukarıçağlar arazi yoluna, 
Karaman-Ayrancı-Dokuzyol ve Kavuklar köylerinin sulama sorunlarına, 
Karaman-Kazımkarabekir-Karalgazi ve Kızılkuyu köylerinin içme 

suyu sorunlarına, 

Karaman-Höyükburun ve Dokuzyol köylerinin beton kanal ihtiyacına, 
Karaman-Kazımkarabekir-Mecidiye ve Karalgazi köylerinin sulama 

sorunlarına, 
Karaman-Başyayla-Üzümlü, Bozyaka ve Büyükkarapınar köylerinin 

beton kanal talebine, 

Karaman-Sarıveliler'e bağlı bazı köylerin yol sorununa, 
Karaman-Sarıveliler-Civler ve Çevrekavak köylerinin sulama suyu 

sorununa, 
Sarıveliler-Koçaşlı Köyü içme suyu şebekesi projesine, 
Karaman-Sarıveliler'e bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa, 
Karaman-Sarıveliler-Esentepe, Adiller ve Boyalık köylerinin içme 

suyu sorununa, 
Karaman-Başyayla'ya bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'm cevabı (7/2416, 

2418, 2424, 2425, 2427, 2428, 2429, 2434, 2446, 2447, 2448, 2450, 2455, 
2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2477, 2479, 2486, 2487, 2489, 2490, 
2492, 2494, 2495, 2497, 2498, 2501, 2502, 2523, 2525, 2526, 2527, 2537, 
2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2545, 2551, 2552, 2555, 2556, 2558, 2559, 
2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2574, 2575, 2577, 2579, 2580, 2581, 2584) 134:177 

23. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-
Süleymanhancı Köyü pancar üreticilerinin Bağ-Kur borçlarına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı 
(7/2449) 177:178 

24. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, İncirlik 
Üssüne ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/2458) 179:182 
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25. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, İncirlik 
Üssüne ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'-
nun cevabı (7/2459) 183:184 

26. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gediz Devlet Hastanesinin 
doktor açığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı 
(7/2483) 185:186 

27. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-
Yukarıçağlar Köyü Bağ-Kur emeklilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/2500) 187 

28. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Nevşehir Kozaklı 
İlçesindeki SSK Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon Merkezinin açılmamasına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cev
abı (7/2507) 188 

29. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kosova'daki tarihî 
Osmanlı eserlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı 
(7/2508) 189:192 

30. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas Kangal Termik 
Santralinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre 
Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (7/2509) 193:196 

31. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-
Gökçekent, Sarıvadi ve Pınarönü köylerinin trafo ihtiyacına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M.Cumhur Ersümer'in cevabı (7/2522) 197:198 

32. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı bazı köy
lerin sağlık sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un 
cevabı (7/2524) 199:200 

33. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 
Karaman-Ermenek Çavuş Köyündeki baraj inşaaatına, 
Karaman İline bağlı bazı köylerin istimlak edilen arazilerinin bedellerine, 
İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M.Cumhur Ersü

mer'in cevabı (7/2528, 2530) 201:204 
34. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İline bağlı bazı 

köylerin elektrik hattı ve trafo ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı M.Cumhur Ersümer'in cevabı (7/2531) 204:206 

35. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 
Karaman İline bağlı bazı köyleri Ayrancı Barajına bağlayan isale kana

lının yetersizliğine, 
Karaman İline bağlı bazı köylerin sondaj kuyularına, 
İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M.Cumhur 

Ersümer'in cevabı (7/2532, 2543) 207:210 
36. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Karadeniz'deki hidro

jen sülfür gazı yataklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı M.Cumhur Ersümer'in cevabı (7/2548) 211:212 
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37. - Ankara Milletvekili Eyyüp Sanay'ın, Ankara'nın köylerindeki 
içme suyu sorunlarına ve yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/2562) 213:214 

38. - Ankara Milletvekili Eyyüp Sanay'ın, işsizlik sorununa ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı 
(7/2572) 215:218 

39. - Amasya Milletvekili Ahmet tyimaya'nın, Yeşilırmağın Taşova 
için tehlike oluşturduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı M.Cumhur Ersümer'in cevabı (7/2586) 219:223 

40. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler-Çukur-
bağ ve Koçaşlı köylerinin ebe ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Osman Durmuş'un cevabı (7/2600) 224:225 

41. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Bandırma'nın içme suyu 
ihtiyacının regülatörden karşılanmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı M.Cumhur Ersümer'in cevabı (7/2613) 226:233 

42. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, sözde Ermeni 
soykırımı karar tasarısı ile ilgili izlenen politikaya ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/2623) 234:237 

43. - Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, Muğla'daki bal üretici
lerinin kredi borçlarının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/2625) 238:240 

44. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bakanlık bünyesindeki 
vakıflara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı 
(7/2639) 241:242 

45. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bakanlıklara bağlı vakıf 
sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın 
cevabı (7/2640) 243:251 

46. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale M.K.E.'ne 
eylül-ekim ayları içinde alınan personele ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/2648) 252:253 

47. - Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, Düzce-Çilimli İlçesinde 
depremden zarar gören Tekel binasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı (7/2657) 254:256 

48. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, bir televizyon kanalında 
yayınlanan yarışma programında yöneltilen soruya ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı (7/2705) 257:258 

49. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Emekli Sandığı Bursa 
Çelik Palas Oteli projesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın 
cevabı (7/2706) 259:262 

© _ 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal, Osmaniye İlinde esnaf, sanatkâr ve sanayicilerin, 
Edirne Milletvekili Şadan Şimşek, muhtarların, 
Sorunlarına ve alınması gerekli tedbirlere, 
Ankara Milletvekili Birkan Erdal da, bilişim teknolojileri ve Türkiye'nin önünde bulunan fır

satlara, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki tuz kaynaklarının araş

tırılarak tuz üretim kapasitesinin artırılması için alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; öner
genin, gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmındaki: 
Malatya Milletvekili Bekir Coşkun'un (3/554) (S. Sayısı: 479), 
Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'un (3/555) (S. Sayısı: 480), 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkereleri ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu; raporların, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine dair 
olduğu ve on gün içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşeceği açıklandı. 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları 
(1/650, 1/679) (S. Sayısı: 517) ile, 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporunun (1/53) (S. Sayısı: 433), 

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdarî Bölgesi 

Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
(1/341) (S. Sayısı: 78), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşı
macılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/310) (S. Sayısı: 84), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava 
Ulaştırma Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında (1/368) (S. Sayısı: 77), 

Kanun tasarılarının görüşmeleri müteakip yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildikleri 
ve kanunlaştıkları açıklandı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/349) (S. Sayısı : 79), 
üzerindeki görüşmeler tamamlandı, yapılan açık oylama sonucunda Genel Kurulda toplantı yeter
sayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 

7 Kasım 2000 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.34'te son verildi. 
Ali Ihksoy 

Başkanvekili 
Yahya Akman Mehmet Ay 

Şanlıurfa Gaziantep 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

O 
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No.: 21 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

3.11.2000 CUMA 

Tasarı 
1. - Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin 

Kanun ile Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûm
lara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı (1/772) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2000) 

Teklifler 
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Küçüklerin Bazı Suç ve Cezalarının Affına Dair 

Kanun Teklifi (2/602) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2000) 
2. - Fazilet Partisi Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 Arka

daşının; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/603) (İçişleri ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi i 27.10.2000) 

3. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'in; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanu
nunun 14 üncü Maddesinin Son Fıkrası ile 28 inci Maddesinin Yürürlük Tarihinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/604) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2000) 

4. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bartın Milletvekili Zeki Çakan, Denizli Milletve
kili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İ.Yaşar Dedelek ile Antalya Milletvekili Cengiz Aydo-
ğan'ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/605) (İçişleri ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2000) 

Sözlü Soru Önergeleri 
„ .. . I 

1. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya ilindeki okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/897) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2000) 

2. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2000) 

3. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, bir bankanın faaliyetinin durdurulmasının gecik
tirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/899) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.11.2000) 

4. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bankalar hakkındaki mura
kıp raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/900) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2000) 

5. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bir bankanın murakıp rapo
runun olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.11.2000) 

6. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bir bankanın hissedarlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/902) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2000) 
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7. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 
bir bankanın basınla olan ilişkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) (Başkanlığa 
geliş tarihi: .1.11.2000) 

8. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 
bir bankanın kamu bankalarından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2000) 

9. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının bazı basın men
supları hakkındaki iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.11.2000) 

10. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının basın men
supları hakkında yayınladığı iddia edilen emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/906) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2000) 

1 1 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının bir siyasî parti 
ile ilgili yayınladığı iddia edilen emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 1.11.2000) 

12. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının yayınladığı 
emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/908) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2000) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Konya Milletvekili Mehmet Gölhan'ın, Konya İlindeki baraj ve gölet projelerine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2825) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.11.2000) 

2. - Konya Milletvekili Mehmet Gölhan'ın, Konya posta hizmet binalarının inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2826) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2000) 

3. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2827) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2000) 

4. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan bazı 
asayiş olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2828) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.11.2000) 

5. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, Türkiye'deki yabancı okullara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2829) (Başkanlığa geliş tarihi: 1,11.2000) 

6. -Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, hastanelerde kurulan vakıf ve derneklere ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2830) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2000) 

7. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, Sivas-Divriği maden işletmesinin belediyeye ait pay
ları ödemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Edip Safder Gaydalı) yazılı soru önergesi 
(7/2831) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2000) 

8. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, cezaevlerindeki sorunlara ve af çalışmalarına ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2832) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.2000) 

9. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Tuz Gölüne dökülen derelerin ıslah çalışmalarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2833) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.11.2000) 
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10. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Tuz Gölündeki kirliliğe ilişkin Çevre Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2834) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2000) 

11. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas DDY 4. İşletme Bölge Başmüdürlüğü 42. 
Şube şefliğinde çalışan mevsimlik işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2835) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2000) 

12. - Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in, faaliyetleri durdurulan bankaların yönetim kurulu 
üyeleri ve sahiplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2836) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.11.2000) 

No. : 22 

6.11.2000 PAZARTESİ 
Sözlü Soru Önergesi 

1. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya ilinde inşaatı devam eden sağlık kuruluşları
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul'da dağıtım yapan AKTAŞ Elektrik A.Ş. 
hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2837) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

2. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Çeçenistan'a yapılmak istenen insanî yardımların 
engellendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2838) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.11.2000) 

3. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, Merzifon Havalimanı projesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2839) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.20000) 

4. - İçel Milletvekili Akif Serin'in, yapılan genel nüfus sayımına ilişkin Devlet Bakanından 
(Tunca Toskay) yazılı soru önergesi (7/2840) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

5. - Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu'nun, Muğla Kemerköy Termik santrali projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2841) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.11.2000) 

6. - Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu'nun, Muğla Yatağan Termik santraline ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2842) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

7. - Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu'nun, Muğla Yeniköy Termik santrali projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2843) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.11.2000) 

8. - Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu'nun, Muğla'daki bazı termik santrallerin özelleşti
rilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2844) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

9. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, bankalar ve bankacılık sektörüne ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/2845) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

10. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa demiryolu ile ilgili çalışmalara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2846) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 
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11 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, spor alanlarına ve tesislerine ilişkin Devlet Baka
nından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/2847) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

12. - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, çiftçilerin gübre ve yem ihtiyaçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2848) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

13. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bütçeden memurlara ayrılan payların silah alımında 
kullanılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2849) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.11.2000) 

14. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Adana'daki okulların elektrik borçlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2850) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

15. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Diyarbakır Tüketici Sorunları Hakem 
Heyeti Başkanının başka ile atanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2851) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

16. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, DMS'da usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2852) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

17. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Rumeli Türkleri Federasyonu Genel Başkanına 
Yunanistan'a giriş vizesi verilmemesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2853) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

18. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, deniz kirliliğinin yat turizmine olan etkilerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2854) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

19. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Devlet Memurları Merkezi Sınav Başkanlığı 
kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2855) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

20. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Arap ülkelerine yönelik dış politikaya ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2856) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2000) 

No. : 23 
7.11.2000 SALI 

Tasarılar 
1. - Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlen

mesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/773) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2000) 

2. - Yabancı Sermaye Kanunu Tasarısı (1/774) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.11.2000) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye 
Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı (1/775) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 6.11.2000) 

4. - Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/776) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 7.11.2000) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Balıkesir ve Tekirdağ Belediyelerine yapılan 

yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/2857) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.11.2000) 
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2. - Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu'nun, Genelkurmay tarafından yayınlandığı 
iddia edilen bir emre ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2858) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.11.2000) 

3. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, belediyelerin vergi tahsilatlarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2859) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2000) 

4. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa'da özel bir okul tarafından açılan iptal 
davasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2860) (Bakanlığa geliş tarihi : 
3.11.2000) 

5. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, 30.12.1940 Tarihli ve 3958 sayılı Gözlükçülük 
Kanununun uygulanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2861) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.11.2000) 

6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, elektrik maliyetini yükselten faktörlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2862) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2000) 

7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, batık bankalara ilişkin Devlet Bakanından (Recep 
Önal) yazılı soru önergesi (7/2863) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2000) 

8. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, İSDEMİR'in özelleştirilmesine ilişkin Devlet 
Bakanından (Yüksel Yalova) yazılı soru önergesi (7/2864) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2000) 

9. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, Hatay-Yayladağ-Topraktutan Köyünün yerinin 
değiştirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2865) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.11.2000) 

10. - Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, görevden alınan imam-hatip lisesi müdürlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2866) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.11.2000) 

11. - Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'nın, pancar üretimine uygulanan kotaya ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2867) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2000) 

12. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'in, Çanakkale-Gelibolu-Burhanlı Koyundaki deniz 
trafiğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2868) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2000) 

13. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, batık bankaların faaliyetlerinin durdurulmasında 
geç kalındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2869) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.11.2000) 

14. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Kafkas Çeçen Dayanışma Komitesinin faaliyet
lerinin engellendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2870) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.11.2000) 

15. - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Afyon-Bolvadin İlçesine bağlı bazı köylerde yarım 
kalan tesislere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2871) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 3.11.2000) 

O 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

7 Kasım 2000 Sah 
BAŞKAN: Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Hüseyin ÇELİK (Van), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul) 

. - O 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapacağım. 

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salon
da bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen 
sayın üyelerin, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla 5 dakika içerisinde 
Başkanlığımıza bildirmelerini rica ediyorum. 

Yoklamayı başlatıyorum efendim. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
1. - TBMM Başkanvekili Murat Sökmenoğlu 'nun, son günlerde kamuoyunda, basında Türkiye 

Büyük Millet Meclisine vaki eleştirilerin arttığına; Türkiye Büyük Millet Meclisinin, millî iradenin 
ortaya çıkardığı toplumsal hayatımızın vazgeçilmezleri olarak benimsediği temel asgarî müşterek
lerimizin sahibi ve takipçisi olduğuna, yöksüzlük ve yoksullukla mücadelenin başarıyla yürütülme
si ve bu konuda gerekli her türlü tedbirin alınmasına hassasiyetle destek verdiğine ve İçtüzükten 
kaynaklanan bazı konuların da İçtüzük değişikliğinin öncelikle görüşülerek düzeltileceğine ilişkin 
açıklaması 

BAŞKAN - Muhterem milletvekilleri, son günlerde Yüce Meclisimize vaki eleştirilerin kamu
oyunda arttığını, basında arttığını görmekteyiz. Bunun için, yüksek müsaadelerinize ve müsama
hanıza sığınarak birkaç dakikanızı almak istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, malumunuz olduğu gibi, 1 Ekimde başladığı yeni yasama yı
lının başında, Anayasa ve İçtüzükte yer alan zorunlu seçim sürecinin akabinde fiilen çalışmalara 
başlamıştır. Bugüne kadar gündemindeki önemli uluslararası anlaşma tasarılarını görüşerek netice
lendirmiş, denetim konularında da görüşmeyi sürdürmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, son zamanlarda ortaya çıkan ve çıkarılan yolsuzluklarla ilgili 
mücadeleyi de hassasiyetle ve yakından takip etmektedir. 

Şüphesiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün olduğu gibi bugün de, millî iradenin ortaya 
çıkardığı toplumsal hayatımızın vazgeçilmezleri olarak benimsediği temel asgarî müştereklerimizin 
sahibidir ve takipçisidir. 
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Anayasamızda ifadesini bulan şart ve kuralların tam olarak hayata geçirilerek, milletimizin 
daha iyi bir yaşam koşuluna kavuşması hepimizin ortak hedefidir, ortak gayretidir. 

Muhterem milletvekilleri, "Meclis nerede" diyen şeffaf demokrasinin önderleri değerli kalem 
sahiplerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bir kere daha önemle bazı hususları hatırlatmak 
istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, özellikle yolsuzluk ve yoksullukla mücadelenin başarıyla 
yürütülmesi ve bu konuda gerekli her türlü tedbirin alınmasına hassasiyetle destek vermektedir; 
sonuna kadar da desteğini sürdürmeye çalışacaktır ve malumları olduğu gibi, İçtüzükten kay
naklanan bazı konuları, İçtüzüğümüzü öncelikle görüşerek bu meseleyi de halletmiş olacağız. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (Alkışlar) 
Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, hava kirliliği konusunda söz isteyen Afyon Milletvekili Halil İbrahim 

Özsoy'a aittir. 
Buyurun Sayın özsoy. (DYP sıralarından alkışlar) 
B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy 'un, hava kirliliğine ilişkin gündemdışı konuşması 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hava kirliliği 

konusunda gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Gündemdışı konuşma firsati veren ve bu konuyu sizlerle paylaşmama vesile olan Sayın 

Başkana da huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, her sene kış mevsimi yaklaştığında, yurdumuzun çeşitli il ve 

ilçelerinden hava kirliliği feryatları yükselmeye başlar. Galiba, bu yıl, bu feryat erken başladı. 
Geçen hafta, bir özel televizyon kanalının, bir ilçeden saat başı yayın yaparak, ilgililerin o yöreye 
ilgisini çekmeye çalıştığını ibretle seyrettik; fakat, bir bakanımızın dışında -ki, Sayın Ersümer'e 
buradan teşekkür etmek istiyorum- hiçbir ilgiliden ses seda çıkmadı. Pek çok kurum ve kuruluşun 
görev ve yetkileri arasında olan hava kirliliği konusunda, pek çok kurum ve kuruluşun sadece 
demeç vererek bu işleri halletmeye kalkmaları mümkün görülmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, hava kirliliği nedir, hangi şartlarda teşekkül eder ve nasıl önlem alınır; 
bu konuyu bir kez daha sizlerle paylaşmak istedim. Çeşitli kimyasal süreçlerle açığa çıkan gaz ya 
da parçacık halindeki maddelerin, özellikle yakıt artıklarının atmosferde canlıların yaşamına zarar 
verecek miktarda birikmesi, hava kirliliği olarak tanımlanmaktadır. Hava kirliliğini ilk tanımlayan, 
1921 'de, John Evelyn olmuştur. 

Tarih boyunca, hava kirliliğinin kitle ölümlerine sebep olduğu da bilinmektedir. 1 Aralık 
1930'da Belçika Meuse Vadisinde 60, Londra'da 1952'de 4 000, 1956'da 1 000, 1962'de 300 kişinin 
ölümüne neden olmuştur. 3 Ekim 1948'de Pennsylvania'da 5 910 kişi hava kirliliği yüzünden has
taneye yatmış ve 20 kişi ölmüştür. 

Hava kirliliği ülkemizde 1955 yılından itibaren gündeme gelmeye başlamış, 1980'li yıllarda da, 
Ankara başta olmak üzere birçok kentimizde görülmüştür. 

Hava kirliliğine sebep olan faktörler olarak, hava değişikliklerinden çarpık kentleşmeye, kon
trolsüz sanayileşmeden egzoz gazına ve kullanılan yakıtın kalitesine, yakış şekline ve süresine 
kadar pek çok sebep sayılabilir. 
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Bir bölge veya yörede hava kirliliği vardır demek için, hava kalitesinin korunması yönet
meliğinde tespit edilen kalite sınır değerlerinin günlük ortalaması, özellikle ülkemiz için, kükürt-
dioksit 400 mikrogram/metreküp, partiküller için 300 mikrogram/metreküp olarak verilmiştir. 

Ülkemiz için bu sınırlar böyle belirlenmişken, diğer ülkeler için de rakamlar şöyledir: 

Avrupa Birliği ülkelerinde kükürtdioksit 400, partikül madde 300; Amerika Birleşik 
Devletlerinde kükürtdioksit 365, partikül madde 360; Dünya Sağlık Örgütünün tespit ettiği sınırlar 
ise kükürtdioksit için 125, partikül madde için 70 olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca, bu yönetmelikte, uyarı kademeleri de saptanmıştır. Bu kademelerin önemi, alınacak 
tedbirlerin kademelere göre sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Birinci uyarı kademede kükürtdioksit 700, partikül madde 400, 

İkinci uyarı kademede kükürtdioksit 1 000, partikül madde 600, 

Üçüncü uyarı kademede kükürtdioksit 1 500, partikül madde 800, 

Dördüncü uyarı kademede kükürtdioksit 2 000, partikül madde 1 000 olarak saptanmıştır. 

Bu kademeler, yapılan günlük ölçümlerin ortalamalarına göre değerlendirilmektedir. Ülke
mizde, şimdiye kadar pek çok il ve ilçede bu uyarı kademeleri tespit edilmiştir. Bu illerden bazıları 
Erzurum, Çorum, Kütahya, Eskişehir, Edirne, Sakarya, Afyon, Ankara, Kastamonu, Denizli, Elazığ, 
Tekirdağ, İsparta, Burdur, Uşak, Bolu, Niğde, Muş ve Manisa'dır. 

Değerli milletvekilleri, hava kirliliğine sebep olan ne kadar faktör varsa, bu konularla ilgili 
düzenlenmiş o kadar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN. - Sayın Özsoy, toparlar mısınız efendim. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - ...çok da yasa, tüzük ve yönetmelik vardır. Bunun net
icesi olarak ortaya yetki karmaşası çıktığı da bir gerçektir. Bu düzenlemelerden 8l'i kanun, 6'sı 
kanun hükmünde kararname, 32'si uluslararası sözleşme, 37'si tüzük, 28'i yönetmelik olarak 184 
hukukî düzenleme vardır. Bunlardan 13 tanesi sadece ve sadece hava kirliliğiyle direkt bağlantılıdır. 

Değerli milletvekilleri, hava kirliliğine maruz kalan insan, hayvan ve bitki örtüsünde meydana 
gelen zararlar küçümsenmeyecek boyutlardadır, özellikle kalp ve akciğer hastaları, alerjik bünye
ler, küçük çocuklar ve yaşlılar fevkalade zarar görmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız lütfen. 
Buyurun. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) - İlgililerin bu konulara daha ciddî eğilerek, Yatağan 
Termik Santralında üç günde 5 inversiyon gibi, gerçekten kitle ölümlerine sebep olacak derecede 
hava kirliliği sadece üç ünitenin geçici olarak kapatılmasıyla atlatılmaya çalışılmıştır. Özellikle bu 
konuda hassas olan idarecilerimizin sayısı az değildir. Adı çevreciye çıkan vali, kaymakam ve 
belediye başkanlarını bu kürsüden kutlamak istiyorum. Bu arada, sırf oy endişesiyle hareket ederek 
vatandaşa kendi parasıyla kendini zehirleten ve kalitesiz yakıt tüketimini âdeta teşvik eden belediye 
başkanlarını da kış gelmeden şimdiden uyarmak, gerekirse yasal yollara başvurarak her türlü ted
biri almak gerekir diye düşünüyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özsoy. 
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Gündemdışı ikinci söz, çiftçilerimizin TEDAŞ ve kooperatiflere olan borçları hakkında söz 
isteyen Aksaray Milletvekili Murat Akın'a aittir. 

Buyurun Sayın Akın. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 
2. -Aksaray Milletvekili Murat Akın 'in, çiftçilerin TEDAŞ'a, Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi 

kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeci
ler 'in cevabı 

MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çiftçilerimizin TEDAŞ'a, 
Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi ve faiz indirimi 
yapılmasına yönelik gündemdışı söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin her yerinde çiftçilerimizin bu meselesi halledilmiş değildir. 
1.10.2000 tarihinde, saat 15.30'da Meclis grup odasında Genel Başkanımızı ziyaret eden Nevşehir 
Ticaret Odası Başkanı Arif Parmaksız, Ticaret Borsası Başkanı Tuncer Kök, Esnaf ve Sanatkârlar 
Birliği Başkanı Mehmet Ziya Bulaner, Ziraat Odası Başkanı Sadi Altıntaş, Esnaf Kefalet Kooperatif 
Başkanı Kemal Ay, Turizm Birliği Başkanı Ahmet Bayram'la birlikte 70'e yakın Nevşehirli hemşe-
rimiz, illerinin problemlerini aktarmışlardır. Daha önceleri de diğer parti genel başkanlarını ziyaret 
ettiklerini ifade ederek, esnaf ve sanatkârın, çiftçilerin çok zor durumda olduklarını belirtmişlerdir. 
Bilhassa, tüm parti genel başkanlarından, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine, Ziraat Bankasına 
ve TEDAŞ'a olan borçlarının ödenebilir bir seviyeye çekilmesini ve hükümetin bu yönde karar 
almasını istemişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, Nevşehir îli ve ilçelerinde, yine, Aksaray'ın Güzelyurt ve Gülağaç 
İlçelerinde bulunan patates üreticilerinin, 1999 yılında üretmiş oldukları mahsullerini, üretim 
maliyetinin yüzde 50 altında, yani, 20 000 liraya yakın bir bedelle sattıkları, bu nedenle de, tarım 
kredi kooperatifi, Ziraat Bankası ve TEDAŞ'a olan borçlarını ödeyemedikleri bu Meclisin ve bil
hassa 57 nci hükümetin bilgileri dahilinde olduğu ve geçen yıl, ramazan ayının tamamına yakın bir 
zaman içerisinde, patates müstahsillerinin, bu Mecliste dertlerine çare bulunması için koşuşturduk
ları hafızalarımızdan silinmemiştir. Geçen yıl 15 000 liraya kadar inmiş olan patates depolarda 
çürümüş ve bunların depolardan temizlenip, dezenfekte edilmesi için, çiftçi, ayrıca bir de bedel 
ödemiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölgemiz toprakları volkanik ve kurudur, organik madde 
yönünden zayıf, patates üretimine oldukça yakın bir toprak yapısına sahiptir; iklim olarak patates 
üretimine oldukça uygundur. Nevşehir, bu yönüyle, dünyanın sayılı patates bölgelerindendir. 
Ancak, toprak yapısının, karışım itibariyle, ekimde çok yorulmuş olması dolayısıyla üst üste yapılan 
ekimlerde mevcut bulunan inorganik gıda elemanları toprakta azaldığından, üst üste yapılan ekim
lerde verim düşüklüğü olmaktadır. Bir başka ifadeyle, toprağın ömrü 10 defa patates ekimine imkân 
veriyorsa, üst üste yapılan ekimler, toprağın ömrünü 10 yıl gibi kısa bir sürede tüketiyor. 

Ayrıca, bölgedeki yoğun ekim, çok suya ihtiyaç duyan patates bitkisinin fazla sulanmasını 
gerektirmektedir. Dolayısıyla, yeraltı suyuna aşırı talep ve su tüketimi, su rezervlerinin daha derin
lere kaçmasına sebep olmaktadır. Enerjinin bu kadar pahalı olduğu ülkemizde, çiftçinin, çok derinden 
su çıkarması elektrik sarfiyatını artırdığı için, bu durum, mahsulün maliyetine yansımaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10.11.1999 tarih ve 99/13799 sayılı kararnamenin eki 
karar uyarınca, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve bağlı ortaklıklarıyla müesse-
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selerinin tarımsal sulama statüsündeki abonelerinin 1999 yılında tükettikleri enerji bedeli, anapara 
ve borçları 31.10.2000 tarihine kadar ertelenmiştir. Ancak, kararnamede ihmal edilen ya da 
düşünülmeyen bir husus mevcuttur. 1998 yılı beş altı aylık elektrik sarfiyat borcu 1,5 milyar lira 
iken borcunu ödeyen bir müstahsil, son endeksten kalan 5-6 milyon liralık bir elektrik borcu, tebliğ 
edilmediği halde, 1998 yılından kalan 3-4 milyon liralık borcundan dolayı 1999 yılı borcunu yüzde 
100 zamlı ödemek zorundadır. Görüldüğü üzere, burada çiftçi için telafi edilmesi gereken bir karara 
ihtiyaç vardır. Bu durumu, TEDAŞ yönetim kurulunun, icabında, ikaz üzerine, ek bir kararla 
düzeltmesi mümkündür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Akın, toparlayın lütfen. 
MURAT AKIN (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2000 yılında patates müs

tahsillerinin ürettikleri mahsullerde verim yüzde 50-60 civarında düşmüştür. Sebep ise, 2000 yılın
da kuraklık, don ve sel felaketi nedeniyle patates ekimi birkaç sefer tekrarlanmış; hatta, Nevşehir 
ve bazı ilçeleri ile Aksaray'ın Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinde ve Niğde'nin bazı ilçelerinde mayıs 
ayı sonuna kadar devam etmiştir. Halbuki, patates ekiminin nisan ayı itibariyle bitmiş olması 
gerekir. Patates fiyatları ise halen 1997-1998 yıllarında olan 60 000-70 000 lira civarındadır. 
Bilhassa, Nevşehir, Niğde ve Aksaray İllerinde elde edilen patates hâsılatı, zaman itibariyle, diğer 
illerden çok sonra satışa arz edilmektedir. Ege ve Antalya yöresinde patates hâsılatı piyasayı doyur
duktan sonra, belirtilen illerde, çok sonra patates hâsılatı elde edilmekte; dolayısıyla, bu illerin 
patates satışları önceki illerdeki mahsullere göre düşük olmaktadır. 

Diğer yandan, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, 19.9.2000 tarihinde, kanunî takipteki 
borçlu üreticilerin mağduriyetlerinin giderilerek üretimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla 
kredi borçlarının taksitlendirilmesi ve faiz indirimi yapılmasına ilişkin 6521 sayılı bir genelge 
yayımlamıştır. Söz konusu kredilerin borçluları veya kefilleri tarafından 31.1.2001 günü mesai saati 
bitimine kadar Ziraat Bankasına yazılı müracaat edilmesi ve koşulların yerine getirilmesi halinde 
taksitlendirme ve faiz indirimine gidileceği belirtilmiştir. Burada ihmal edilen husus şudur, pancar 
müstahsilinin belirtilen tarih itibariyle ürününün bedelini alamadığı için taksitlendirme talebinde 
bulunup, bankanın tespit ettiği tarihte borcunun onda Tini ya da sekizde l'ini ödemesi mümkün 
değildir. 

Pancar müstahsili sözleşmeli pancar ekimi yaptığından, sözleşme gereği olarak ürünün bedeli
ni 30 Nisan tarihi itibariyle almaktadır. Bu bakımdan 500 000 pancar çiftçisi ve ailesiyle birlikte 6-
7 milyon kişinin bu genelgeden yararlanamayacağı, dolayısıyla, bu genelgede takip edilen amaca 
ulaşılamayacaktır. Özellikle pancar üreticilerimizin mağduriyetine neden olacak bu durumun 
düzeltilmesi için, kredi borçlarının ödeme planının 30 Nisan 2000 tarihinden başlatılması veya ürün 
bedelleriyle üretici... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, toparlarsanız teşekkür edeceğim... 
MURAT AKIN (Devamla) - Sayın Başkan, bir paragrafım kaldı. 
BAŞKAN - Teşekkür edin efendim, rica edeceğim... Hepsini okuyamazsınız. Lütfen... 2,5 

dakika müsamaha ettim efendim. 

Buyurun. 
MURAT AKIN (Devamla) - ...borçlarının mahsup edilmesi amacıyla yeni kararın alınması 

gerekmektedir. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akın. 

Gündemdışı konuşmaya, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı adına cevap vermek üzere, buyu
run Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Sayın Akın'ın, çiftçilerimizin sorunlarıyla ilgili olarak gündeme getirdiği hususta TEDAŞ'ı 
-Enerji Bakanlığını- ilgilendiren konu üzerinde bu Bakanlığımızın cevaplarını kendilerine arz 
etmek üzere huzurlarınızı işgal ettim; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

TEDAŞ teşekkülümüzün, tarımsal sulama abonelerine olan satış fiyatının yüzde 38 oranında 
düşük bir fiyatla enerji satmakta olduğu hepinizin malumlarıdır. Ayrıca, bu kurumumuzun yönetim 
kurulu kararıyla birikmiş enerji bedeline uygulanan gecikme cezası hiçbir şekil ve surette anaparayı 
geçememektedir. Buna rağmen, bu abone grubundan yeterince tahsilat yapıldığı söylenemez. Yani, 
tam olarak tahsilat yapılamamaktadır. 

Bu abonelerden alacaklarımızın tahsilini sağlamak için, TEDAŞ teşekkülümüzün kurulduğu 
yıldan beri belirli bir tarihe kadar birikmiş enerji bedeli anapara borcunu ödeyen tarımsal sulama 
abonelerimizin bu borçlarına gecikme cezasının uygulanmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararlan 
ve kararnameler, tahsilatımızı tam olarak da sağlayamamıştır. Şöyle ki: 

1. TEDAŞ Yönetim Kurulunun 30.9.1997 tarih ve 23510 sayılı kararıyla 1996 yılı sonuna 
kadar tüketilen enerji bedellerini 1997 yılı sonuna kadar ödeyen tarımsal sulama abonelerine, bu 
borçlan için gecikme cezası uygulanmaması hükme bağlanmıştır. 

2. 26.10.1998 tarih ve 98-12032 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, tarımsal sulama abonele
rimizin de içinde bulunduğu bütün abonelerimizin 1997 yılı sonuna kadar tükettikleri enerji bedeli 
anapara borçlarını 20.12.1998 tarihine kadar ödeyen abonelere uygulanması gereken gecikme ceza
sının yüzde 10'unun abonelerden tahsil edilmesi hükme bağlanmıştır. 

3. Bakanlar Kurulunun 15.12.1998 tarih ve 98-12167 sayılı kararıyla, tarımsal sulama 
abonelerinin 1998 yılında tükettikleri enerji bedelini 31.12.1999 tarihi sonuna kadar ödemeleri 
halinde, bu borçlara gecikme cezası uygulanmaması hükme bağlanmıştır. 

4. Bakanlar Kurulunun 10.12.1999 tarih ve 99-13799 sayılı kararıyla, 1998 yılında tükettikleri 
enerji bedelini 31.12.1999 tarihine kadar ödeyen tarımsal sulama abonelerimizin, 1999 yılında 
tüketmiş oldukları enerji bedeli anapara borçlarının 31.10.2000 tarihine kadar ödemeleri halinde, bu 
borçlara gecikme cezası uygulanmaması hükme bağlanmıştır. 

Yani, çiftçilere verdiğimiz süre dolalı daha bir hafta olmuştur. Demek ki, 1996'dan beri, tarım
sal sulamadan dolayı, TEDAŞ, çiftçi borçlarını ertelemektedir. Bunun sonucu ne olmuştur; bunun 
sonucu, 31.8.2000 tarihi itibariyle bu abone grubundan 40 140 533 332 259 liralık alacak vardır. 
Yani, bu alacak tahsil edilememiştir. 

Değerli milletvekilleri, aslında, gelmiş geçmiş hükümetlerimiz, tarımsal abonelerimize, karşı, 
diğer abonelerimizden farklı olarak, önemli uygulamalar getirmişlerdir. Bu uygulamaların 
içerisinde şuna dikkat etmek lazımdır: Elektrik enerjisi kullanmayan çiftçilerin aleyhine bir durum 
söz konusu olmaktadır. Ayrıca, Kayseri, AKTAŞ, ÇEAŞ, KEPAŞ gibi imtiyazlı şirketlerin görev 
yaptığı bölgelerde bu uygulamalar yapılamamaktadır. Bu tür kararlar buradaki çiftçilerin de aley
hine olmaktadır. O itibarla, bu konularda çok dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. 
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Ayrıca, ben, huzurlarınıza, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin bir yazısını getirdim. Bakın, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel-Sekreteri, bana gönderdiği yazıda diyor ki: "Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğünce, 19.9.2000 tarihinde, kanunî takipteki borçlu üreticilerin mağduriyetlerinin 
giderilerek üretimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla, kredi borçlarının taksitlendirilmesi 
ve faiz indirimi yapılmasına ilişkin 6521 sayılı bir genelge yayımlanmıştır. Yayımlanmış bu 
genelge, çiftçilerimizi çok memnun etmiştir." "Biz memnunuz" diyor. Kim diyor bunu; Ziraat 
Odaları Birliği Genel Sekreteri. "Ama, bunu, 30 Nisan 2001 tarihine kadar pancar üreticileri için 
uzatın" diyor. Yani, aramızda diyalog devam ediyor, münasebetlerimiz iyidir. Muhalefete mensup 
arkadaşlarımızın iddia ettiği kadar, bizim, hükümet olarak, çiftçilerimizle aramız bozuk değildir. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tarım Bakanı, tabiî, bir gündemdışı konuşmaya iki bakanın cevap verme hakkı yok; 

ama, yerinizden konuşabilirsiniz. 

Buyurun. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sivas) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Aksaray Milletvekili Sayın Murat Akın'ın, çiftçilerimizin, özellikle de 
Aksaray patates üreticisi çiftçilerin meseleleriyle ilgili ileri sürdüğü bazı hususlara ve çiftçi 
borçlarıyla ilgili belirttiği birkısım görüşlere açıklık getirilmesi açısından söz almış bulunuyorum; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Özellikle, değerli milletvekillerimiz hatırlarlar ki, geçen yıl, Meclisin gündemine sık sık gelen 
konulardan birisi, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Ordu, Erzurum, Erzincan, Düzce ve Ödemiş'teki 
patates üreticisinin, ürettiği patatesi değer fiyatıyla pazarlayamamasıydı. Yine, Sayın 
Milletvekilimizin de vurguladığı gibi, geçen yıl, yemeklik patates fiyatları, bir ara, 20 000 liraya 
kadar düşmüştü, hatta, 18 000 liraya kadar düşmüştü. 57 nci cumhuriyet hükümetimiz, konuyu 
Bakanlar Kurulu gündemine de taşımıştı. Hatta, bazı basın organları, patatesin Bakanlar Kurulu 
gündemine gelmesini yadırgadıklarını da belirtmişlerdi; ama, biz, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve 
57 nci cumhuriyet hükümeti olarak, her vatandaşımızın meselesini... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, olur mu; böyle bir usul var mı? 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bakan... 

Efendim, Sayın Bakanın hükümet adına 20 dakika cevap verme hakkı var. Diğer Sayın Bakan 
bu süreyi kullanmadı... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, süresiz olarak böyle bir söz hakkı var 
mı? 

BAŞKAN - Hayır, süresiz vermedim efendim. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Bakın, orada süre yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, benim elimde kâğıt var. Sizin milletvekiliniz çok önemli bir konuya... 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - "Bizim milletvekilimiz" derseniz... 

BAŞKAN - "Bizim milletvekilimiz" dedim. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - "Bizim milletvekilimiz, Aksaray Milletvekilimiz..." 

BAŞKAN - Aman efendim!.. Sayın Bedük, yapma allahaşkına!.. 
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SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - "Aksaray Milletvekilimiz" der misiniz efendim!.. 

BAŞKAN - "Aksaray Milletvekilimiz" efendim; ama, zatıâlileriniz eski bir grup başkanvekili 
olarak böyle müdahale edince, bendeniz de, sizin demek ihtiyacını duydum. Bu, millet meselesi. 

Buyurun efendim. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sivas) - 57 nci cumhuriyet 
hükümetimiz, tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren her meseleyi gündemine almakta ve detaylı bir şek
ilde görüşmektedir. Nitekim, geçen yıl, 5,5 milyon ton patatesin belirli bir kısmının ihraç edilmesi, 
belirli bir kısmının gıda yardımı programları doğrultusunda değişik ülkelere gönderilmesi ve diğer 
büyük bir kısmının da içtüketimde pazarlanması, patates üreticimizin mağduriyetini önemli ölçüde 
önlemişti. Hatta, benim bu konudaki gayretlerimden dolayı da, basında hakkımda çıkan olumlu ve 
bazı tenkit yazılarına da tüm değerli milletvekillerimiz şahittir. Ancak, bu yıl için söylüyorum... 

önce şunu da ilave edeyim: 57 nci cumhuriyet hükümetinin göreve geldiği tarih hazirandır. 
Patatesin ekim tarihi mart içerisidir, nisan başıdır. Hükümet göreve geldiği zaman bu patates 
ekilmişti. Ancak, hükümetimiz, patates söküldükten sonra, bunun pazarlanması konusunda etkin bir 
rol oynayabilirdi. 

Ancak, bu yıla baktığımız zaman; bu yıl, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak aldığımız ted
birlerle, patates üretimi, içpazar ve dışpazar isteklerine göre regüle edilmiştir. Bugün, yemeklik 
patatesin fiyatı -ben, daha da yüksek olmasını arzu ederim- 60 000 Türk Lirasıdır. Sanayi 
patatesinin fiyatı ise, köyde teslim 90 000 Türk Lirasıdır. 

Patates üretimindeki problemimiz şudur: Bizim patatesi çeşitlendirme mecburiyetimiz var. 
Buna göre tahumluk kullanmamız gerekli. Türkiye'de üretilen patatesin yalnız ve yalnız yüzde l'i 
gıda sanayiinde işlenir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, mikrofon otomatik olarak kapandı... 

Lütfen toparlayınız. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sivas) - 1 kilogram patates 

60-70 000 lirayken, 1 kilogram cipsin fiyatı -ki, onun ne kadar randımanla... Girmeyeyim şimdi, 
bağışlayın- 4,5 milyon liradır. Bizim sanayi patatesi üretimini artırmamız gerekli ve göreve 
geldiğimizden bu tarafa, özellikle sanayi patatesi ekimini hızlandırmaya çalışıyoruz, Türkiye'ye 
giren tohumlukları da bu yönde kontrol altına alıyoruz. Artık, Türkiye'ye, herkes istediği şekilde, 
hastalıklı, kalitesiz ve bizim tüketemeyeceğimiz cinsteki patates tohumluğunu sokamayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Niğde, Nevşehir, Aksaray bölgesi de başta olmak üzere, özellikle alter
natif ürün üretimine önem veriyoruz. Bu kadar kısıtlı bütçelerimiz içerisinde dahi, yem bitkileri 
ekimi teşvikini çıkardık. Yem bitkisi eken her üreticimizin masrafının yüzde 25'i verilmektedir ve 
bugüne kadar, Türkiye genelinde 4 700 çiftçimiz desteklenmiştir, desteklenen proje sayısı 150'dir. 

Sırf Nevşehir'de, bu sene, ilk defa, 3 000 dekar alanda slajlık mısır ekildi, 40 000 dekar alan
da, ilk defa -Nevşehir'i örnek veriyorum- bir bodur elma tesisi yapıldı. 

Yem bitkileri üretiminde 1999 yılına göre 2000 yılındaki artış oranı yüzde 256'dır. Ama, bu 
rakam bizi çok fazla sevindirmesin; çünkü, aldığımız tabloda, yem bitkisi üretimi çok azdı. 
Aldığımız tabloda, yem bitkileri üretimi yüzde 2,8'di, bizim hedefimiz, bunu en kısa zamanda yüzde 
15'lerin üzerine çıkarmaktadır. 
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Değerli milletvekillerini, ayrıca, bu sene çiftçinin TEDAŞ'a olan borcu, 1998, 1999 ve 2000 
yılı TEDAŞ borçlarının ertelenerek gelmesinden dolayı biriken etkisindendir; yani, bu borçlar 
1998'in borcudur, 1997'nin borcudur, 1999'un borcudur. Bunun için çiftçimiz ödemede sıkıntı 
çekiyor; ancak, yine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak, ilgili bakanlıklara ve Hazineden sorum
lu Bakanlığa bu konuları yazıyoruz ve Bakanlar Kurulumuz da bu konu üzerinde hassasiyetle 
duruyor. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, bu kısım cevaplandı. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sivas) - Ancak, burada 
hemen hatırlatmak isterim ki, tabiî afetlerden veya kuraklıktan zarar gören çiftçilerin tarım kredi 
kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçları, faizleri dondurularak bir yıl ertelendiği gibi... 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, cevaplananlar bir daha cevaplanıyor. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sivas) - Efendim, çiftçiler
imiz. bunu özellikle duymak istiyor. Müsaade ederseniz, Yüce Meclisimize ve televizyondan bizi 
izleyenlere, çok önemli olduğu için, çiftçilerimizle ilgili son cümlemi söyleyeyim. 

...çayır, mera ve köy tüzelkişiliğindeki doğal otlaklarında kuraklıktan dolayı zarar gören çiftçi
lerimizin de borçları ertelenmiştir. 

Tabiî ki, çiftçilerimizin 1990'dan bu tarafa biriken borçlarının, üç yıla yayılarak, taksitlerle 
ödenmesi konusunda da hükümetimiz hassas bir şekilde çalışmaktadır. Ancak, bu borçlar 1998, 
1999, 2000'in borçlan değildir. Bu borçlar, 1990, 1991, 1993, 1994 yılının borçlarıdır. Çiftçilerim
izi rahatlatmak konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Saygılarımı arz ediyorum Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Efendim, gündemdışı üçüncü söz, Kırklareli İlimizin ve ilçelerinin kurtuluş yıldönümü hakkın
da söz isteyen, Kırklareli Milletvekili Nural Karagöz'e aittir. 

Buyurun Sayın Karagöz. (DSP sıralarından alkışlar) 

3. - Kırklareli Milletvekili Nural Karagöz 'ün, Kırklareli İli ve ilçelerinin kurtarılış yıldönümü
ne ilişkin gündemdışı konuşması 

NURAL KARAGÖZ (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1-11 Kasım tarihleri 
arası Kırklareli İli ve ilçelerinin kurtuluş günleri olarak kutlanmaktadır. Bu sebeple gündemdışı söz 
almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yıl Kırklareli İli ve ilçelerinin düşman işgalinden kur
tuluşunun 78 inci yıldönümü kutlanacaktır. Kırklareli İlimizin coğrafî yapısı ve tarihî geçmişinden 
kısaca bahsetmek istiyorum. 

İlimiz, bir taraftan Trakya'nın düzlüklerine sahip bereketli bir tarım beldesi, bir yandan da 
Yıldız Dağlarının çok büyük bir orman örtüsüne ve ormanların güzellikleri ile 52 kilometrekare 
Karadeniz kıyı şeridine sahip güzel bir Karadeniz beldesidir. Bu özelliğiyle, hem Trakyalı hem de 
Karadenizli olan İlimiz, güzellik ve bereket simgesidir. 

Tarihimizi canlarıyla, kanlarıyla yazan, hür ve bağımsız devleti bizlere emanet eden aziz şehit 
ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kurtuluş günlerini kutladığımız ilimiz ve ilçelerinin eko
nomik ve sosyal sıkıntıları ile çözüm önerilerini de sizlerle paylaşmak isterim. 
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Öncelikle, ilimizin nüfusu şehir ve kırsal alanda eşit gibi görünse de, sanayileşme henüz tam 
anlamıyla il geneline yayılmamıştır. Tarımla geçinen nüfusumuzun sorunları, ülke geneline paralel
lik göstermekte olup, 57 nci hükümet döneminde alınan kararlar, mevcut sıkıntıları bir nebze olsun 
azaltmıştır. 

Geçmiş yıllarda birinci sınıf tarım topraklarında yapılan tesisler ve onların çevreye verdiği 
zarar ise, en büyük problemimizdir. Bilhassa Lüleburgaz ve Babaeski İlçeleri ve Alpullu çevresi, 
Ergene Nehrimizin son derece kirli olan suyunun taşıdığı atıkların kokularıyla yaşamlarını 
sürdürmek zorunda kalmışlardır. 

Çevre Bakanlığımızın, bu olumsuzluğu gidermek ve Trakya topraklarındaki çevre sorunlarını 
çözmek amacıyla başlattığı projeleri ve Trakya Üniversitesi işbirliği çerçevesinde yapılan çalış
maları takdirle karşıladığım gibi, Çevre Komisyonu üyesi olarak da, bu konudaki çalışmalara elim
den gelen desteği vermeye hazır olduğumu bir kez daha vurgulamak isterim. 

Sanayileşmenin getirdiği olumsuzlukları en aza indirmek için, sanayi tesislerinin organize 
sanayi bölgelerinde yoğunlaşması temel hedefimizdir. Bu nedenle, Kırklareli organize sanayi böl
gesine büyük önem vermekteyiz. 

Tarıma elverişli uygun alanları bulmak her zaman mümkündür. Dördüncü kuşak deprem böl
gesi olmamız da avantajdır. 

Topraklarının yüzde 37'si orman olan ilimizde, orman köylümüzün, yılların ihmalkârlığının 
getirdiği sıkıntıları vardır. Bu sıkıntıların, Orman Bakanlığınca, Or-Köy kapsamında yapılabilecek 
gelir artırıcı projelerle desteklendiğinde bir nebze de olsa azalacağı inancındayım. 

Demirköy, Vize, Kofçaz, Pınarhisar'daki orman köylülerimiz, gerekli destekleri alacakları 
inancındadır. 

İlimiz ticarî hayatına etki edecek olan Dereköy sınır kapımızın işlerliğinin artırılması ve TIR 
trafiğine açılması, Bulgaristan ve bu bağlamda Avrupa ülkeleriyle olan ticaretin bölgemizde yoğun
laşmasına katkı sağlayacaktır. 

Kırklareli halkı, ülkenin gelişmesinin yolunun insana yapılan yatırımdan ve en önemlisi de, 
eğitimden geçtiğine inanmaktadır. İlimiz ilçelerinde ve il merkezinde, Trakya Üniversitesine bağlı 
Kırklareli Teknik Eğitim Fakültesi ve çeşitli meslek yüksekokulları mevcut olup, ilimizde üniver
site kurulması, eğitim kalitesinin artması ve tabana yayılmasında büyük bir fayda sağlayacaktır. 

Doğalgaz, ilimiz topraklarından geçerek ülkemize yayıldığı halde, bu enerjiden hiçbir alanda 
yararlanamamak halkımızı üzmektedir. Enerji Bakanlığımızın gerekli hassasiyeti göstererek, gerek 
çevre gerekse sanayi için çok önemli olan doğalgazdan yararlanmamızı sağlayacağı inancındayız. 

Sorunlarımızı daha fazla sıralayabilirim. Trakya ve Kırklareli, Türkiye genelinde sorunları en 
aza indirgenmiş bölge olarak bilinir; ama, bunun böyle olmadığı, ekonomik göstergelere bakıldığı 
zaman çok net görülür. 

Halkımızın eğitime verdiği önem, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı ve bu konudaki has
sasiyeti, her şeyden önce gelmektedir. Bunun, tüm Türkiye için de böyle olması gerektiği inancın
dayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kısa zaman içerisinde duygularımı sizlerle paylaşmak 
ve ilim ve bölgemle ilgili sorunların çözümünde Yüce Meclisimizin desteğini göreceğim inancı, 
beni ve Kırklareli halkını umutlandırmaktadır. Yolsuzluklarla ve yoksullukla mücadele eden 57 nci 
hükümetimiz ve Sayın Başbakanımıza halkımızın desteği tamdır. 
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Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Karagöz, teşekkür ederim efendim. 
Ben de, Kırklareli'nin kurtuluşunu saygıyla kutluyorum efendim. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 2 adet tezkeresi vardır; bunlar, ivedilikli olduğu 

için, okutup ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım. 
İlk tezkereyi okutuyorum : 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Fransa Senotosunda "acil görüşme " yöntemiyle gündeme alınmaya çalışılan sözde Er

meni soykırımı yasa tasarısının engellenmesi amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu 
bulunan siyasî partilerden birer milletvekilinin katılımıyla oluşacak bir Parlamento heyetinin, te
maslarda bulunmak üzere ivedilikle Fransa 'ya gitmesinin kararlaştırıldığına ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/676) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Fransa Senatosunda "acil görüşme" yöntemiyle gündeme alınmaya çalışılan sözde Ermeni 

soykırımı yasa tasarısının engellenmesi amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan 
siyasî partilerden birer milletvekilinin katılımıyla oluşacak bir heyetin, Fransız Senatosundaki 
siyasî grup başkanları ve senatörlerle temaslarda bulunmak üzere, ivedilikle Fransa'ya gitmesi, 
TBMM Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, 
TBMM Başkanının başkanlığında siyasî parti grup temsilcileriyle yapılan toplantıda karar
laştırılmıştır. 

Alınan karar ve heyeti oluşturmak üzere siyasî parti gruplarının bildirmiş olduğu isimler, söz 
konusu kanunun 2 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Ömer İzgi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Adı Soyadı : Seçim İli: 
Ertuğrul Kumcuoğlu Aydın 
Bülent Akarcalı İstanbul 
Şeydi Karakuş Kütahya 
Abdüllatif Şener Sivas 
Kamer Genç Tunceli 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum : 
2. - Avrupa Parlamentosunun 13-17 Kasım 2000 tarihlerinde Strazburg'ta yapılacak Genel 

Kurul gündeminde yeralan ve Türkiye 'nin Avrupa Birliğine üyelik sürecini yakından ilgilendiren 
raporla ilgili olarak, görüşmelerde bulunmak üzere Brüksel 'e gidecek Parlamento heyetinde yer 
alacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/677) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa Parlamentosunun 13-17 Kasım 2000 tarihlerinde Strazburg'da yapılacak Genel Kurul 

gündeminde yer alan ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik sürecini yakından ilgilendiren raporla 
ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin ivedilikle Brüksel'e giderek, doğrudan 
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muhatapları addettikleri Avrupalı parlamenterlerle görüşmelerde bulunmaları, Dışişleri Bakanlı
ğınca uygun görülmüştü. 

Anılan ziyarete TBMM'den bir parlamenter heyetin katılması hususu, Genel Kurulun 1 Kasım 
2000 tarihli 10 uncu Birleşiminde kabul edilmişti. 

Buna göre, heyeti oluşturmak üzere siyasî parti gruplarının bildirmiş olduğu isimler, 
TBMM'nin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarın
ca Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Ömer İzgi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Adı Soyadı: Seçim İli: 

Tayyibe Gülek Adana 

Mehmet Arslan Ankara 

Turhan Alçelik Giresun 

Bülent Akarcalı İstanbul 

Cevdet Akçalı Kütahya 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma 

önergeleri vardır; ayrı ayrı okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım efendim. 

İlk önergeyi okutuyorum : 
3. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız 'in, Vakıflar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/6) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/221) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(2/6) esas numaralı Vakıflar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Teklifim, komisyona havale edildiği tarihten itibaren 45 gün geçtiği halde halen görüşülmemiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesi uyarınca doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 24.3.2000 

İlyas Yılmazyıldız 
Balıkesir 

BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Yılmazyıldız. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen yasama 
yılında verdiğim 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifim, 45 gün geçtiği halde komisyonlarda görüşülmediği için, İçtüzüğün 37 
nci maddesine göre doğrudan gündeme alınması amacıyla söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, yıllardır vatandaşlarımızın koruması altında bulunan ve her türlü vergi, 
resim, harç gibi giderleri karşılanan arsa, arazi, konut gibi bazı gayrimenkullerin, Osmanlı arşivleri 
tarandığında, vakıf malı olduğu ortaya çıkmıştır. 

26-
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Balıkesir İli Susurluk İlçemizden, Susurluk İlçesi Vakıflar Genel Müdürlüğü mağdurları olarak 
tarafıma gönderilen bu yazı, bütün partilere mensup ilçe başkanları ve yüzlerce vatandaşımız 
tarafından imzalanmıştır. Burada görüldüğü üzere, DSP, ANAP, MHP, Fazilet ve Doğru Yol Partisi 
ilçe başkanları tarafından imzalanmış ve ekinde de, çok sayıda vatandaşın imzası var Susurluk 
İlçesinin yüzde 80'inin vakıf arazisi olduğu anlaşılmaktadır. 

İlgili yazıda belirtildiği üzere, vatandaşlarımızın yıllardır öz malı gibi koruyup kullandığı, 
dedesinden, ninesinden beri oturduğu evi, bağı, bahçesi, neyi varsa, bütün gayrimenkullerine, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün yıllar sonra bu arazilere sahip çıkmasıyla vatandaş ile devlet karşı 
karşıya getirilmiş, vatandaşlarımızın devlete olan güven duygusu zaafa uğratılmıştır. 

Bu gayrimenkullerin kullanım hakkı ve özel mülkiyet hususlarında herhangi bir açıklık getir
ilmemiştir. Vakıf mallarının, kullanıcılara, rayiç bedelinin yüzde 50'si oranında taviz bedeli 
ödenerek devrine ilişkin yapılan düzenleme, sorunu çözmeye yetmemiştir. 

Balıkesir ve ilçelerinde vakıf arazileri çoktur. Balıkesir, Merkez, Susurluk, Kepsut, Sındırgı, 
Dursunbey, Bandırma, Edremit, Erdek, Manyas, Gönen, Balya, Gömeç, Burhaniye, Ayvalık, 
Bigadiç, Havran, İvrindi, Marmara ve Savaştepe İlçelerinde, arazilerin büyük bölümünü vakıf arazi
leri teşkil etmektedir. Özellikle, Susurluk ve Erdek tatlısu yerleşim alanını teşkil eden arazilerin 
hemen hemen tamamının vakıf arazisi olarak tapu kayıtlarına tescil edildiği görülmektedir. 

Arsa sahipleri, gayrimenkulleri bir başkasına satarken, yüzde 50 oranında vakıf hissesi ödemek 
zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla, arsa sahipleri, sahibi oldukları gayrimenkulleri iki defa satın 
almış gibi olmaktadırlar. Satın alınan gayrimenkullerde, sonradan vakıf hissesi olduğu gerekçesiyle, 
mükerrer işlem ve para ödemek durumunda kalmaktadırlar. 

5.6.1935 Tarih ve 2762 Sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifimle, vakfın türüne göre ayırım yapılmaksızın, sahih, gayrisahih tahsisat 
kabilinden ve benzeri mevcut mukataalı toprakların veya icareteynli gayrimenkullerin mülkiyetleri, 
bu gayrimenkul hakkında, illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğü kıymet takdir komisyonun
ca takdir edilecek rayiç bedelinin yüzde 10'u oranında hesap edilecek taviz karşılığında mutasar
rıfına geçirilecek, taviz bedeli ödenmeden ortaklığın giderilmesi veya cebri icra yoluyla satışı 
yapılacak gayrimenkullerin taviz bedellerinin hesaplanmasında satış bedeli esas alınacaktır. 

Kanunlaştığı takdirde, yapılan değişiklikle, ülkemizin diğer illerinde ve Balıkesir merkez ve 
ilçelerindeki tavize tabi vakıf arazilerinin, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, satış oranı üzerinden öden
mesi gereken taviz bedeli yüzde 50'den yüzde 10'a düşürülmüş olacaktır. 

Öyle Ümit ediyorum ki, Vakıflar Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanımız Sayın 
Yüksel Yalova da, vatandaşlarımızın acil çözüm bekleyen bu problemini çözmeye yönelik olarak 
hazırladığım kanun teklifine olumlu bakmaktadır. Zaten, hazırlanan bu kanun teklifinde, verildiği 
tarihte Parlamentoda grubu bulunan bütün partilerden milletvekillerinin imzaları mevcuttur. 

Sayın Bakan "vatandaşlarımızın ödeme imkânlarına uygun bir yaklaşım tarzı içerisinde 
konuyu hukukileştirelim; değilse, onlarca yıldan bu yana böyle gelmiş olmasının bir onlarca yıl 
daha geçecek, gidecek olması için bir sebep olduğunu düşünmek gibi bir duruma düşmek istemi
yoruz, çözelim; ama, mevzuatta eksiklerimiz olursa, yine Yüce Parlamentonun huzuruna getirelim" 
demektedir. İşte, o, bugündür; bu konudaki sorunun çözülmesi için Yüce Parlamentonun huzuruna 
getirilmiştir. 
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Yine, Sayın Bakan "çağdaş devlet vatandaşına zulmetmez, çağdaş devlet vatandaşlarıyla mah
kemelere düşmez" demektedir. Devletle vatandaşlarımızı kaynaştıracak, vatandaşlarımızın devlete 
olan güvenini artıracak olan bu kanun teklifimin doğrudan gündeme alınması için desteğinizi bek
ler, sözlerime son verirken Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yılmazyıldız. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. (DYP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, saymadınız!.. 

BAŞKAN - Efendim, oylama yaptık. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Ama, saymadınız!.. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, oylama yapılmıştır ve bitmiştir. 
Parlamentonun bütün üyelerine teşekkür ediyorum. 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Sayın Başkan, saymadınız; itiraz ediyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, Divan Üyeleri arasında ihtilaf var. Divan Üyeleri kabul etmiyor... 
Önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Olmaz Sayın Başkan! 

BAŞKAN - Nasıl olmaz efendim?!. Divan Üyeleri kabul etmiyor... 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Bu, İçtüzüğe aykırı. 

BAŞKAN - Efendim, açıkoylama mı yaptıralım şimdi?! 

Önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul edenler... 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, oylamaya itiraz, İçtüzükte belli, itiraz eden 
arkadaşlarımızın... 

BAŞKAN - Efendim, Divan Üyelerinin biri muhalefetten biri de iktidardandır ve ikisinin 
arasında ihtilaf var!.. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkanım, zabıtları okuyun, öyle karar verin. 

BAŞKAN - Sayın Grup Başkanvekili, çok özür dilerim... Oylamadan sonra, Divanın 2 üyesi, 
ben sonucu ilan etmeden evvel söylediler... Ben acele ettim... Kabahat benimdir efendim. Divan 
Üyeleri arasında bu kadar sürtüşme, açık fark varken, mecburen, yeniden oylarınıza sunacağım 
efendim. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Başkanlar da hata yapar; ama, devamlı hata yapmaz... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Süha Tanık ve Sayın Işılay Saygın'a ait, kanun tekliflerinin doğru
dan gündeme alınmasına dair aynı mahiyette 2 adet önerge vardır; önergeleri geliş sırasına göre 
okutacağım; ancak, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince, önerge sahiplerinden sadece birine söz 
verileceğinden, önergesi Başkanlığımıza daha önce gelen Sayın Süha Tanık'a söz vereceğim. 
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Önergeleri okutuyorum : 

4. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın 'in, İzmir İlinde Karabağlar Adı İle Yeni 
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/366) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner
geleri (4/222) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

23.11.1999 tarihinde vermiş olduğum 
İzmir İlinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifim 45 gün 

içerisinde ilgili komisyonda görüşülmediğinden, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gün
deme alınmasını saygılarımla arz ederim. 

Süha Tanık 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25.11.1999 tarihinde verdiğim İzmir İlinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkın
da Kanun Teklifim havale edildiği İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında bugüne kadar görü
şülememiştir. 

Kanun teklifinin İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 

Işılay Saygın 

İzmir 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Tanık. 
SÜHA TANIK (İzmir) - Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Işılay Saygın arkadaşımızla, 

İzmir'de Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifimizin, 
İçtüzüğümüzün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınması için, önergemiz biraz sonra 
oylarınıza sunulacak; ama, daha önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

Bu, yalnız Süha Tanık'ın yahut Işılay Saygın'ın sorunu değil; bu, 24 İzmir milletvekilinin 
müşterek getirdiği bir konu; bu, 57 nci koalisyon hükümetinin ortaklarının gündeme getirdiği bir 
konu; bu, 57 nci hükümetin dışında kalan Doğru Yol Partisindeki İzmir milletvekili arkadaşlarımın 
gündeme getirdiği bir konu. Lütfen, bu konuşmayı yapan beni, burada, Süha Tanık olarak kabul 
etmeyiniz. Ben, şimdi televizyonlarının başındaki tüm İzmirlilere sesleniyorum. Karabağlar'ın ilçe 
olması konusunda verilen destek, tüm İzmir milletvekillerinin ve onların bağlı bulunduğu partilerin 
desteğidir. Ben sizden bunu istiyorum. 

Ben bir konunun altını daha çizmek istiyorum: Aslında, konuşmama başlamadan önce buna bir 
açıklık getirmek isterdim. Her şeyden evvel, bir İzmirli olarak ve bir İzmir Milletvekili olarak, 
kendi seçim bölgeme, kendi seçim ilime karşı mesuliyetlerimi yerine getirmek mecburiyetindeyim. 

Fevkalade büyük bir siyasî partimizin genel başkanı, geçen hafta sonu İzmir'de bir toplantıda, 
bir basının yazdığına göre, doğruysa -tabiî, bunun doğruluğu fevkalade yanlış; ama, yanlışsa, bunun 
tekzip edilmesinde fayda var- "Gâvur İzmir İsyanı..." Hürriyet Ege Gazetesindeki bu "Gâvur İzmir 
İsyanı" ifadesi, maalesef ve maalesef, İzmirlileri fevkalade derinden üzmüştür. Elhamdülillah, başta 
milletvekilleri olarak Müslümanız; İzmir'in hepsi Müslüman, aynen Türkiye'nin yüzde 99'unun 
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Müslüman olduğu gibi. Müsaade ederseniz, İzmir -Hasan Tahsin- Kurtuluş Savaşında ilk kurşunu 
atmış, Atatürkçü, çağdaş, laik ve inanmış bir şehirdir. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Ben, eğer bu konuşmayla ilgili bir hata varsa, basında bunun tekzip edilmesini istiyorum; ama, 
doğruysa, İzmir'den bu konuda özür dilenmesini istiyorum. İzmirliler -gâvur olarak nitelendiriyor
sunuz- düşmanı 9 Eylül 1922*de denize dökmüşlerdir; ama, bu siyasî parti, İzmir'den milletvekili 
çıkaramadı diye bu şekilde yorum getiriyorsa -ki, böyle olmadığını da tahmin ediyorum, böyle 
olmamasını da diliyorum- o zaman söyleyecek bir şeyim yok, tekzip etsinler. 

Şimdi, İzmir'in bu nüfus sayımı sonuçları, İzmir Valisi tarafından bize gönderildi. İzmir'in 
büyükşehirdeki, merkezdeki nüfusu 2 283 000, toplam nüfusu da 3 378 000. Şimdi, sayın mil
letvekili arkadaşlarım, bu sayıma göre yalnız Konak İlçesinde, yani, benim ve benim gibi Konak 
İlçesinden seçimle gelmiş DSP'li ve MHP'li milletvekili arkadaşlarımın seçim bölgesinde 779 486 
vatandaşımız var; yani, nüfus 780 000. Bunun en azından 100 000'i Karabağlar'da. Karabağlar 
dediğimiz yerde 15 mahalle muhtarlığı var; bunlar Âşık Veysel, İhsan Alyanak, Osman Aksüner, 
Peker, Selvili, Sarıyer, Aydın, Karabağlar, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Cennetoğlu, Abdi İpekçi, 
Tahsin Yazıcı, Barış ve Uğur Mahalleleridir. Şimdi, her biri fevkalade güzel ve ismiyle güzel bu 15 
mahalle muhtarlığı, Karabağlar'da bir ilçe oluşturacak. 

Bu konuda, bana, şahsıma, Süha Tanık'a destek istemiyorum; bu konuda, İzmir'e, İzmirliye 
karşı 57 nci hükümetin ve 57 nci hükümetin dışında da olsa Doğru Yol Partili milletvekili 
arkadaşlarımın desteğini istiyorum ve eğer, bu konuda bir hatamız olduysa, bir sürçülisan ettiysek 
yahut bunu diğer arkadaşlarımıza danışmadan getirdiysek -kendilerinden de- özür diliyorum. 

Çok teşekkür ederim, sağ olun. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım... 

YILDIRIM ULUPINAR (İzmir) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Buyurun efendim, yerinizden... Bir şey mi var? (Gürültüler) 

Efendim, susarsanız hatibi dinleyeceğim. Bir dakika... 

YILDIRIM ULUPINAR (İzmir)- Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, mikrofonu açar mısınız. Şu şifreyi bir geçseniz, hiç olmazsa sayenizde 

bu cihazlar çalışmış olur 

Efendim, oturursanız size de... Bir dakika... Oturun efendim. 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş)- Tamam. 
YILDIRIM ULUPINAR (İzmir) - Sayın Başkan, oradan bir dakikada... 
BAŞKAN - Hayır efendim, yerinden verebilme hakkımız var. 

Açıyor musunuz efendim? 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Açtı da açılmıyor efendim. 

BAŞKAN - Başka birini açın, arkadaşım geçsin oraya. 
Efendim, buyurun. 
YILDIRIM ULUPINAR (İzmir)- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; İzmir Milletvekili 

olarak Süha Tanık Beyin ve Işılay Saygın Hanımefendinin vermiş olduğu önergeye, ben de, bir 
İzmir Milletvekili olarak hem katkıda bulunmak istiyorum hem de Doğru Yol Partisi Grubundaki 
arkadaşlarımdan bu önergeye destek vermelerini rica ediyorum. 
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Saygılar sunuyorum hepinize. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ulupınar. 
Buyurun efendim, siz de yerinizden... 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, yerimden konuşmayayım... 
BAŞKAN - Hayır efendim... 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Yerimden konuşunca...(FP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim lütfen... 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sataşma var Sayın Başkan. 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, bize sataşma var. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim, ne olduğunu anlayalım, ne istediğini...(FP sıralarından 

gürültüler) 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, Genel Başkanımıza bir sataşma var; benim 

içerisinde olduğum toplantıda... 
Oradan konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. Tamam, anladık ne konuşacağını, ondan sonra vereceğiz. 

(Gürültüler) 
Bir dakika efendim, sataşmaya cevap veriyorlar. 
Buyurun Başkanım, buyurun efendim. 

V. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/. - FP Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan 'in, kanun teklifinin doğ

rudan gündeme alınması görüşmeleri sırasında, İzmir Milletvekili Süha Tanık 'in Genel Başkan
larına sataştığı iddiasıyla konuşması 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; geçtiğimiz hafta Cuma 
günü, Fazilet Partisi İzmir Teşkilatımız, İzmir'de "Cumhuriyet ve Demokrasi Şöleni" diye bir şölen 
düzenledi. Fazilet Partisi Genel Başkanımız Sayın Recai Kutan, Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Bekâroğlu, Grup Başkanvekilimiz Bülent Arınç ve ben, o şölende bulunduk, dördümüz de 
birer konuşma yaptık. Genel Başkanımız yaptığı konuşmada, cumhuriyeti, demokrasiyi övücü, 
İzmir'i övücü laflar söyledi. 

Konuşmanın özetinde sadece şu var: İzmir ile İstanbul'un yapısı aynıdır. Neden İstanbul'da bir
inci partiyiz, İzmir'de birinci parti değiliz. Teşkilatlarımıza düşen görev, bizi İzmir'de birinci parti 
haline getirmektir. Eğer, güzel İzmir'de birinci parti olursak, Türkiye'de iktidara geliriz. 
Konuşmanın İzmir'i ilgilendiren bölümü bundan ibaret. 

Bir gün sonra, gazetelerden birinde, büyük bir gazetede "Gâvur İzmir İsyanı" diye bir başlık 
çıktı. Bir siyasî parti genel başkanı, takdir edersiniz ki, bu lafı söylemez, bir siyasetçi bunu söyle
mez, aklı başında olan hiçbir kimse bunu söylemez. Değil bunu söylemek, bunu düşünmek bile 
şerefsizliktir; aslı olmayan böyle bir haberi gazeteye koymak da şerefsizliktir. (Alkışlar) 

Bu konuyla ilgili, Genel Başkanımız, Grubumuza açıklama yaptı. Gerekli tekzip gönder
ilmiştir; gazete hakkında da gerekli dava açılacaktır. 

Bu ülkenin, Anadolu'nun, Türkiye'nin bütün illeri şereflidir, bütün illeri bizim inancımızla 
yoğrulmuştur. Şair Mehmet Akif in "Evliya yurdu bu toprak/ Enbiya burcu bu yer/ Bir kırık mabe
dinin üstüne Mevla titrer" dediği bir ülkedir burası. (FP sıralarından alkışlar) 
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Buranın hiçbir yerini biz gâvurlukla itham etmeyiz, itham edenlerin de Fazilet Partisi olarak 
karşısındayız. 

Teşekkür ediyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

Mesele açıklığa kavuşmuştur. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve lşılay Saygın 'in, İzmir İlinde Karabağlar Adı İle Yeni 

Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/366) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner
gesi (4/222) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım; geçen seferki gibi olmasın efendim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim, hayırlı olsun efendim. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum : 
5. - Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu ve 3 arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 
Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifinin (2/233) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/223) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

23 Temmuz 1999 tarihinde vermiş olduğumuz (2/233) esas numaralı Kırşehir'e Ahi Evran Üni
versitesi kurulmasına ilişkin kanun teklifi, havale edildiği komisyonlarda bugüne kadar görüşüle
memiştir. 

Meclis İçtüzüğünün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasını arz ederiz. 

Ramazan Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 

Mustafa Haykır Fikret Tecer Hayrettin Özdemir 

Kırşehir Kırşehir Ankara 

BAŞKAN - Önerge üzerinde konuşmak üzere, Sayın Mirzaoğlu?.. Yok. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanın, bu teklifini geri alacağına dair 
sözlü beyanı vardı ve dilekçesini de gönderecekti. Acaba, memur arkadaşlarımda kalmış olabilir mi? 

BAŞKAN - Hayır efendim... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - O zaman oylayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Kimse konuşmayacaksa, önergeyi oylayacağım efendim 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
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VI. - SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 

1. - Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçim 

BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonuna siyasî parti gruplarınca aday gösterme işlemi tamam
lanmıştır. 

Şimdi, İçtüzüğün 21 inci maddesine göre bu komisyon Üyeliklerine gösterilen adayların lis
tesini okutup, oylarınıza sunacağım efendim: 

Plan ve Bütçe Komisyonu 

Üyelikleri Aday Listesi (40) 

DSP (10) 

Gaffar Yakın 

M. Zeki Sezer 

Metin Şahin 
M. Güven Karahan 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 

Hayati Korkmaz 
Masum Türker 

Necdet Tekin 

Ş. Ramis Savaş 

Bekir Gündoğan 
MHP (9) 

Hayrettin Özdemir 

Hüseyin Arabacı 
Hakkı Duran 

Hasan Çalış 
Arslan Aydar 

Mehmet Serdaroğlu 

Kemal Köse 

Metin Ergun 

Lütfi Ceylan 

FP(8) 

Dengir Mir Mehmet Fırat 

Sait Açba 

Zeki Ergezen 
Hüseyin Karagöz 

Aslan Polat 
Metin Kalkan 

(Afyon) 
(Ankara) 

(Antalya) 

(Balıkesir) 

(Bartın) 

(Bursa) 
(İstanbul) 

(Kırklareli) 
(Sakarya) 

(Tunceli) 

(Ankara) 

(Bilecik) 

(Çankırı) 
(Karaman) 

(Kars) 
(Kastamonu) 

(Kocaeli) 

(Muğla) 

(Tokat) 

(Adıyaman) 

(Afyon) 

(Bitlis) 
(Çankırı) 

(Erzurum) 

(Hatay) 
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Ahmet Derin 
Cevat Ayhan 
ANAP (6) 
Cengiz Aydoğan 
Ali Er 
Nesrin Nas 
Nihat Gökbulut 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Çakar 
DYP (6) 
Necati Yöndar 
Oğuz Tezmen 
Mehmet Sadri Yıldırım 
Mehmet Dönen 
Celal Adan 
Kemal Kabataş 
Bağımsızlar (1) 
Evliya Parlak 

B : 1 2 

(Kütahya) 
(Sakarya) 

(Antalya) 
(İçel) 
(İstanbul) 
(Kırıkkale) 
(Mardin) 
(Samsun) 

(Bingöl) 
(Bursa) 
(Eskişehir) 
(Hatay) 
(İstanbul) 
(Samsun) 

(Hakkâri) 
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BAŞKAN - Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilen üyelerin, bugün saat 16.30'da 
komisyon salonunda toplanarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesine göre başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtip seçimi yapmalarını rica ediyorum. 

Diğer komisyonlara aday gösterme işlemleri de tamamlanmış, siyasî parti gruplarınca 
Başkanlığımıza gönderilmiştir; ancak, listeler bastırılamadığından seçimleri yarın yapacağız. 

Arz ederim. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince sözlü sorulan görüşmüyor ve gündemin "Genel 

Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 
VII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 

ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 31 arkadaşının, bankalar ve bankacılık sektörü, DYP 
Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel 
Milletvekili Turhan Güven ile 21 arkadaşının, Mevduat Sigorta Fonuna devredilen bankalar ve 
bankacılık sektörü konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri (8/7,12) 

BAŞKAN - Şimdi, Genel Kurulun 9.6.2000 tarihli 108 inci Birleşiminde okunan ve bu kısmın 
114 üncü sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 31 arkadaşının, bankalar ve 
bankacılık sektörü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, 1.11.2000 tarihli 10 uncu Birleşimde okunan ve gündemin 136 ncı 
sırasında yer alan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Sayın Nevzat 
Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ve 21 arkadaşının öner
gesi de şimdi görüşeceğimiz genel görüşme önergesiyle aynı mahiyettedir. 

Bu nedenle, her iki önergenin birlikte görüşülmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Sayın başkanlar, iki önergenin birleştirilmesi hususunu oyluyorum; kabul edenler diyorum. 

Çok teşekkür ederim. 
Kabul etmeyenler.... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum)- Diğer önerge kimin Sayın Başkan? 
BAŞKAN- Doğru Yol Partisinin efendim; okudum. 
ŞEREF MALKOÇ (Trabzon)- Sayın Başkan, diğer önerge kimin bu anlaşılmadı. 
BAŞKAN- Aynı mahiyette olduğu için birleştireceğiz. Bunu oylarınıza sundum, kabul edenler 

dedim. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, İstanbul Milletvekilleri Celal Adan ile İzmir Milletvekili Ufuk 
Söylemez, Başkanlığımıza verdikleri önergelerle, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile 
21 arkadaşının genel görüşme önergesine katıldıklarını bildirmişlerdir. Bilgilerinize sunulur. 

Hükümet?.. Buyurun. 
İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, hükümete, siyasî 

parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sahiplerine veya onların göstereceği bir diğer imza 
sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahipleri için 10 dakikadır 
efendim. 

Şimdi, söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Fazilet Partisi Grubu adına, İstanbul 
Milletvekili Sayın Ali Coşkun. 

Önerge sahibi, Bursa Milletvekili Sayın Altan Karapaşaoğlu. 
Hükümet konuşacak mı efendim? 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Evet. 
BAŞKAN - O zaman, önceliği hükümete vereceğiz. 
İlk söz, hükümet adına Devlet Bakanımız Sayın Recep Önal'ın; buyurun efendim. (DSP 

sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Bursa) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; Fazilet 

Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Ali Coşkun ve 31 arkadaşı tarafından verilen, bankacılık alanın
da alınmış önlemlerin gözden geçirilmesi ile yeni önlemlerin ve politikaların belirlenmesi amacıy
la genel görüşme açılması konusundaki önergenin gündeme alınıp alınmamasının görüşülmesi 
nedeniyle, hükümetim adına söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi, şahsım ve 57 nci cumhuriyet 
hükümeti adına en içten saygılarımla selamlıyorum. 

Bankacılık sistemimizin bugün geldiği noktaya hangi yollardan ve hangi nedenlerle ulaştığını, 
Yüce Meclisimize ve kamuoyuna gerekli bilgiyi sunarak açıklama fırsatı verdiği için, önerge sahip
lerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın hemen başında belirtmek isterim ki, hüküme
timiz döneminde banka sistemimizle ilgili olarak yapılan işlemler, tümüyle yasalara ve diğer ilgili 
mevzuata uygun olarak, büyük bir duyarlılık, ciddiyet ve özenle gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, 
hükümetimizin bu konuda veremeyeceği herhangi bir hesap bulunmamaktadır. Hükümetimiz 
işbaşına geldiğinde, bankacılık sektöründeki sorunları önünde bulmuştur; ancak, bunun sorumlusu, 
kesinlikle bizim hükümetimiz de değildir. 

Sorun, 1990'lı yılların başına kadar dayanmaktadır. Bankacılık sektöründe bozulmalar, 1993 
yılında çıkarılan 512 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle başlamıştır. 3182 sayılı Bankalar 
Yasası, o günün koşullarına göre, bankalarla ilgili yeterli hükümleri içerdiği halde, 512 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle bu yasada önemli değişiklikler yapılmıştır; ancak, bu değişikliklerin çoğu 
olumlu değil, olumsuz yönde olmuştur. 

Yasaya aykırı karar ve işlemleriyle bankanın iflasına veya yasanın 64 üncü maddesi kapsamı
na alınmasına neden olanların kişisel sorumlulukları kaldırılmıştır. 

Off-shore bankacılığı, Bankalar Yasasının çeşitli hükümleri dışına çıkarılmıştır. 
Bankaların açacakları veya nakledecekleri her şube için ilgili bakanlıktan izin alma zorunlu

luğu kaldırılmış ve bir takvim yılı içerisinde ancak 10'un üzerinde şube açılması durumunda Hazine 
Müsteşarlığından izin alınması hükme bağlanmıştır. 

Bankalar Yasası hükümlerine aykırı hareket edenlerin işlerine derhal son verilmesi zorunluluğu 
kaldırılarak, bu kişilerin sadece imza yetkilerinin kaldırılması yükümlülüğü getirilmiştir. 

Bir bankanın sermayesinin yüzde 5 ve daha fazlasına sahip olan ortaklarına ve bunlarla dolaylı 
kredi kapsamına giren gerçek ve tüzelkişilere vereceği kredilerin, toplam kredilerin yüzde 5'ini aşa
maması sınırlaması kaldırılmıştır. 

Bankanın kuruluşu için gerekli olan 100 ortağın bulunma zorunluluğu kaldırılarak, anonim şir
ketlerin kurulması için gerekli olan 5 ortak şartı yeterli görülmüştür. Böylelikle, aile şirketlerinin 
banka satın almaları mümkün hale getirilmiştir. 

Bankacılık sistemini temelden bozan bu yasal düzenlemeler, bazı bankaların batmasına zemin 
hazırlamıştır. Bunu yapan DYP ve SHP -yani, bugünkü CHP- hükümetidir. Bakınız, imzalardan 
birkaçını söyleyeceğim: 512 sayılı KHK; Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller Başbakan, Erdal İnönü Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. 538 sayılı KHK; Başbakan, Prof. Dr. Tansu Çiller ve Başbakan 
Yardımcısı, Murat Karayalçın. 

1994 yılında TYT Bank, Impexbank, Marmarabank batmıştır. Böylece, binlerce mevduat 
sahibi mağdur edildiği gibi, kamuya ait milyonlarca dolar da bu bankalarla birlikte batmıştır. Daha 
sonra, sistemin böylesine çökmesine neden olan mevduata yüzde yüz devlet güvencesi getirilmiştir. 

Bilindiği gibi, 55 inci cumhuriyet hükümeti, bir azınlık hükümetiydi. Bu nedenle, büyük önem 
verilmesine ve gerekli hazırlığın yapılmasına rağmen, bankalarla ilgili tasarı yasalaştırılamamıştır. 
56 ncı cumhuriyet hükümeti kurulurken, Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden tek yasanın çıkarılmasını istemiştir; o da, bankalar kanunudur. Sayın Başbakan, 
hükümet programının görüşülmesi sırasında, 15 Ocak 1999 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde yaptığı konuşmada aynen şunları söylemiştir: "Hükümet programında da vurguladığım gibi, 
Yüce Meclisten süratle bir bankalar kanunu çıkarmasını istiyorum. Bu yasa tasarısı, zaten Meclisin 
gündemindedir. Bir an önce, bu konuda, giderilebilecek olan anlaşmazlıkların giderilmesini ve bütçe 
görüşmelerinin hemen ardından bankalar yasasının görüşülüp çıkarılmasını Yüce Meclisten ve Yüce 
Meclisin değerli üyelerinden rica ediyorum, diliyorum." (DSP sıralarından alkışlar) 
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28 Mayıs 1999 tarihinde göreve başlayan 57 nci cumhuriyet hükümeti ise, güvenoyu almayı 
dahi beklemeden, 3 Haziran 1999 tarihinde, bankalar yasa tasarısının görüşülmesi istemini, İçtüzük 
uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmiştir. Tasarı, hükümetin kuruluşunun üçüncü haf
tasında, 18 Haziran 1999 tarihinde Meclisimizde kabul edilerek yasalaşmıştır. 4389 sayılı bu Yasa, 
23 Haziran 1999 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bankalar Yasasının çıkarılmasıyla, bu alanda yıllardır yaşanan 
boşluk doldurulmuş ve çok önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

Daha önceki, 3182 sayılı Yasayla, bankaların yüzde 10 hissesinden fazlasına sahip ortaklar için 
getirilen önlemler, 538 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yüzde 5 hissesinden fazlasına sahip 
ortaklara indirilmiştir. Bu oranlar, yeni yasayla kaldırılmıştır. Böylece, bir bankanın yönetim ve 
denetimini doğrudan, yani, gerçek veya tüzel bir kişi olarak ya da dolaylı olarak tek başına veya bir
likte elinde bulunduran ortakların sorumluluğu öngörülmüştür. Bu yolla, eski yasaya göre, çok daha 
ileri bir hüküm getirilmiştir. 

Yeni yasayla öngörülen en önemli değişikliklerden biri de, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulunun kurulmasıdır. Böylece, bankacılık sektörü, her türlü düzenleme ve denetleme 
yetkisine sahip, tam bağımsız bir üst otoriteye kavuşmuştur. Yasayla, hükümet, bankalar üzerindeki 
yetkilerini bağımsız kuruma bırakmıştır. Aslında, bunun çok daha önce yapılması gerekmekteydi. 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; hiç kuşku yok ki, böyle bir düzenleme 1990'lı yılların 
başında yapılmış olsaydı, 1994 yılında yaşanan büyük fınansal kriz de olmazdı, bankacılık sek
töründe bugünlere uzanan sorunlar da yaşanmazdı. Yeni yasayla, Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonunun yönetimi ve temsili, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna verilmiştir. 

Bankalar Yasasından sonra, hükümetin ikinci ayında, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgüt
leriyle Mücadele Yasası çıkarılmıştır. Bu yasa olmasaydı, bugün bankaların içini boşaltanların 
adalet önünde hesap vermeleri tam olarak sağlanamayacaktı. Daha sonra, Aralık 1999'da, 4491 
sayılı Yasayla Bankalar Yasasında yeni değişiklikler yapılarak, kişisel sorumluluk ilkesi getir
ilmiştir. 

Ayrıca, banka kaynaklarını istismar eden ya da bankasının malî yapısını düzeltme gücü bulun
mayan ortakların bankayla ortaklık bağının kesilerek mülkiyetinin fona devri, fondan ancak bundan 
sonra gerekli desteğin verilmesinin hakkaniyete daha uygun olduğu düşüncesinden, Bankalar 
Yasasında, bu yönde de değişiklik gerçekleştirilmiştir. Fon tarafından devralınacak bankalara uygu
lanacak esaslar yeni düzenlemede ayrıntılı olarak belirlenmiş, olası sorunların ve haksızlıkların 
önlenmesi amaçlanmıştır. Bu arada, malî yapısında problem bulunan bankalarda denetimler yoğun
laştırılmış ve bankaların malî durumlarının izlenmesinde yeni bulgulara rastlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bankacılık sistemimiz, bugün bulunduğu duruma bir günde 
gelmemiştir. Bu sorunlar, geçmişte ortaya çıkan; ancak, yüzeysel önlemlerle üstü örtülmeye 
çalışılarak gizlenen temel bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Türk fınans kesiminde 
yapısal bozukluklara yol açan temel nedenleri ortaya koyabilmek için, son yirmi yılda dünya 
ekonomisinde ve Türkiye'de yaşananlara hızlı bir göz atmamızda yarar bulunmaktadır. 

"Küreselleşme" adı da verilen bu yeni süreçte, uluslararası ekonomik ilişkilerin artması ve 
bunun dünya ticaretine olumlu etkisi, malî sisteme de olumlu olarak yansımıştır. Sermaye hareket
lerinde yaşanan gelişmeler, teknolojik alandaki yenilikler, iletişim sektörünün bilginin üretilmesi ve 
yayılmasında olan katkısı, şehirleşme ve sanayileşme, fınansal piyasaların gelişmesine, fınansal 
araçlara olan talebin artmasına ortam hazırlamıştır. 
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Bununla birlikte, makroekonomik dengelerini sağlıklı kuramamış birçok gelişmekte olan 
ülkede, bu gelişime koşut olarak önemli sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunların ana nedeni, yüksek 
düzeyli kamu kesimi açıkları, yüksek enflasyon, rekabetçi olmayan geleneksel üretim yapısı, 
gelişmiş teknolojilerin etkin olarak kullanılamaması ve fınansal sistemin denetim ve düzenlen
mesindeki eksiklikler olmuştur. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; uluslararası sermayenin büyük miktarlarda ve hızlı bir 
biçimde ülkeye girmesi yanında, hızla ve yine büyük miktarlarda ülkeyi terk etme eğilimi, bu 
ülkeleri spekülatif ataklara açık hale getirmiştir. Bir yandan makro dengelerin kurulması yönünde 
uygulamaya çalışılan istikrar tedbirleri, bir yandan büyüme ve işsizliği azaltma çabaları, uzun 
dönemli ve dengeli bir politikanın uygulanmasını güçleştirmiştir, öte yandan, bir ülkede yaşanan 
krizin diğer ülkelere de hızla bulaşması, krizlerin öngörülebilirliğini ve dolayısıyla önlem alın
masını güçleştirmiştir. Bu nedenle, makro dengelerin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması, her 
zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. 

1980'li yıllarda, dünya ekonomisinde yaşanan hızlı değişime paralel olarak, Türkiye 
ekonomisinde de benzer bir yapılanma çabası görülmüştür. Ne var ki, serbest piyasa ekonomisine 
geçişi sağlayacak düzenlemeler tam olarak yapılamamış, Türkiye'nin uluslararası ekonomilere olan 
entegrasyonu sağlıklı bir biçimde tamamlanamamıştır. Kamu kesimi açığının küçültülmesini 
sağlayacak önlemler alınamamıştır. Finansal piyasaların, uluslararası piyasaların da zorlamasıyla' 
artan rekabet ve etkinlik koşulları altında çalışmasını sağlayacak düzenlemeler yapılamamıştır. 
Enflasyonun düşürülmesinde başarılı olunamamıştır. Makro dengelerin sağlıklı olarak kurulamadığı 
bir ortamda, sermaye hareketlerinin serbest bırakılmasıyla, Türkiye, ödemeler dengesinde dış 
tehditlere açık hale gelmiştir. Nitekim, bundan sonra iç dengesizlikler, dışticaret ve sermaye 
hareketleri yoluyla dış dengesizliklere dönüşmüş, ekonomi, hem iç hem de dış siyasî ve ekonomik 
gelişmelerin olumsuz etkilerine açık hale getirilmiştir. 

Bu gelişmeleri anlamanın ve ekonominin sağlığı için gerekli kararları almanın çok gerekli 
olduğu bir dönemde, 1990'lı yılların başında, Türkiye, ekonomik dengelerinin daha da bozulması
na yol açacak politikalar uygulamaya başlamıştır. Türkiye ekonomisinin hızla bozulan dengelerinin 
en açık göstergesi, Körfez krizi ve bu krizin ekonomiye olan etkileri olmuştur. Buna rağmen, 1991 
ve 1992 yıllarında kurulan hükümetler, bu gerçeği görememişlerdir; Türkiye'nin dengesizliklerini 
büyütme pahasına, siyasî beklentilerini gerçekleştirmenin hırsına kapılmışlardır. 

1990'lı yılların ilk yarısı, ekonomide istikrarsızlığın arttığı, kamu kesimi açığının büyüdüğü, 
enflasyonun yükselmeye ve kronik bir hal almaya başladığı, Türk Lirasına olan güvenin azaldığı, 
dış dengenin bozulduğu bir dönem olmuştur. Kuşkusuz, bu yılların hatıralarda kalan en önemli 
olayı, dünyanın hiçbir yerinde kriz yokken, Türkiye'de, ev yapımı finansal kriz yaratılması olmuş
tur. Cumhuriyet tarihinin en kötü sonuçlarının alındığı bu yılda, enflasyon yüzde 150'ye, kısa vadeli 
faiz oranları yüzde 400'e ulaşmış, Türk Lirası dolar karşısında yüzde 162 oranında devalüe edilmiş, 
malî sistem hızla küçülmüştür; yüksek reel faizlere rağmen, Türk Lirasından kaçış hızlanmış, 
yabancı para cinsinden mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 50'ye ulaşmıştır; mev
duat, çok kısa vadelerde yoğunlaşmıştır. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; açıklıkla söylemek gerekirse, Türkiye, tohumu 1980'li 
yılların sonunda atılan bu krizi, 1994 yılında ustalıkla yeşertmiş ve hatta palazlandırmıştır. Bu kriz, 
sadece makro dengeleri altüst etmekle kalmamış, Türk malî sektörü ve bankacılık sistemini önem
li ölçüde tahrip etmiştir. Bu dönemde, üç banka kapatılmış ve bu bankaların mevduat sahipleri peri-
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şan hale getirilmiştir. Krizin yaratıcıları, çökmekte olan malî sistemde güveni yeniden sağlayabil
mek için, dünyanın en pahalı yöntemi olan "mevduata yüzde 100 güvence" sistemini getirmişlerdir. 
Hükümetin, kaybolan kredibilitesi, devletin güvencesiyle ikame edilmiştir. 

1998 yılına kadar geçen dönemde Türkiye, maalesef hızla büyüyen sorunlarını çözüme 
kavuşturacak zorunlu önlemleri alamamıştır, alma yürekliliğini gösterememiştir. Yüksek enflasy
on, yüksek düzeyli kamu kesimi açıkları, bir daralan bir genişleyen iş hacmi, reel faizlerin yük
sekliği, tasarruf mevduatına süregelen tam güvence, Türkiye ekonomisinin makro dengesizlik
lerinin en yalın ifadesidir. Mevduata tam güvencenin bulunduğu bu dönemde,, yaratılmış olan 
mevzuat boşluğu nedeniyle, maalesef, bankacılık sistemi etkinlikle denetime tabi tutulamamış, 
denetim sonuçları etkinlikle karara dönüştürülememiştir. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
D) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. - Genel Kurulu ziyaret eden Norveç Petrol ve Enerji Bakam Olav Akselsen 'e Başkanlıkça 
"hoş geldiniz" denilmesi 

BAŞKAN - Muhterem Bakanım, bir dakika efendim... 

Sayın milletvekilleri, Norveç Petrol ve Enerji Bakanı Sayın Olav Akselsen ve beraberindeki 
heyet şu anda Genel Kurulumuzu teşrif etmişlerdir; kendilerine Yüce Heyetimiz adına hoş geldi
niz diyorum efendim. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
VII. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 
A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

1. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 31 arkadaşının, bankalar ve bankacılık sektörü, DYP 
Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel 
Milletvekili Turhan Güven ile 21 arkadaşının, Mevduat Sigorta Fonuna devredilen bankalar ve 
bankacılık sektörü konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri (8/7,12) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, buyurun. 

DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Devamla) - Mevduata süregelen tam güvence, Türkiye 
ekonomisinin makro dengesizliklerinin en yalın ifadesidir. Mevduata tam güvencenin bulunduğu bu 
dönemde, yaratılmış olan mevzuat boşluğu nedeniyle, maalesef, bankacılık sistemi denetlene-
memiştir; son derece riskli bir ortamda çalışan bankaların riskleri sağlıklı olarak kontrol edile
memiştir. Daha da kötüsü, intihara gidercesine, maalesef, yeni banka izinleri ve hatta, mevduat top
lamaya yetkili olmayanlara, mevduat toplama izni verilmeye devam edilmiştir. Mevduata tam gü
vencenin sürdüğü bir ortamda bir bankaya mevduat toplama izni verilmesi, bir ekonomiye, ban
kacılık sistemine ve tasarruf sahiplerine yapılabilecek kötülüklerin en büyüğüdür, en büyük haksı
zlıktır. Hükümetimiz, bu haksızlığı yok etmek, malî sisteme olan güveni yeniden sağlıklı olarak 
tesis etmek, fınans kesimine politik müdahaleyi ortadan kaldırmak amacıyla yoğun bir çaba içine 
girmiştir. Yılların birikimi olan sorunların sadece ortaya konulmasında değil, çözümünün bulun
masında da tutarlı, şeffaf ve kararlılık içinde olan hükümetimiz, çözümün makro dengelerin tesis 
edilmesi olduğunun bilinciyle işe koyulmuştur. Bir ekonomide makro dengeleri kurmadan, 1994 
yılında yapıldığı gibi, sadece fiyatları değiştirerek kalıcı bir istikrarın sağlanamayacağını, Türkiye, 
maalesef, çok pahalı bir bedel ödeyerek öğrenmiştir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, son iki yıldır çok önemli kararlar almıştır; bu 
kararlan uygulamaktadır. Enflasyonla mücadelede, bugüne kadar açıklanan en kapsamlı ve en ciddî 
program kararlılıkla sürdürülmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan, devam edin siz, istirham ederim. 

DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Devamla) - Bu program, Türk Milletinden, onun temsil
cisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven ve destek almıştır; bu güven iç ve dış piyasalar 
tarafından da teyit edilmiştir. 

Uygulanmakta olan programın en önemli ayağını, malî sektör ve bankacılık sistemi için sağlık
lı bir ekonomik atmosferin yaratılması oluşturmaktadır. Makro dengelerin kalıcı olarak sağlana
madığı bir ortamda, malî sistemin sağlıklı olarak yapılanamayacağı ortadadır. Bir yandan makro 
dengeleri kurarken, bir yandan da malî sektörde ve bankacılık sisteminde düzenlemelerin ulus
lararası standartlara paralel hale getirilmesi, gözetim ve denetimde etkinliğin sağlanması, malî 
kurumların bünyelerinin güçlendirilmesi yönünde çok radikal kararlar alınmıştır. Mevzuatsız bir 
ortama düşmüş olan malî piyasada, yıllarca çıkarılamayan Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankalar 
Kanunu yasalaştırılarak mevzuat düzeni sağlanmıştır. Sistemin riskinin azaltılması amacıyla, malî 
durumu sağlıklı olmayan bankalar Fona devredilmiştir. Tasarruf mevduatına güvence sınır
landırılmıştır. Hükümetimizin malî sektöre ve bankacılık sistemine bakışının en ciddî yansıması, 
geçmişten alınan acı dersler nedeniyle finans kurumlarına olan siyasî müdahalenin ortadan kaldırıl
masını sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve hızla uygulamaya konulmasıdır. Bunun içindir ki, 
bankaların düzenlenmesi ve denetimi, çağdaş normlarda, bağımsız bir kurum olarak yapılandırılan 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bütün altyapısı hazırlanarak devredilmiştir. Bizler, 
daha önceki hükümetler gibi malî sisteme siyasî müdahaleyi istiyor olsaydık, o zaman Bankalar 
Kanunundaki değişiklikleri huzurunuza getirmezdik. 

Kanunda yapılan düzenleme, sadece denetimle de ilgili değildir. Kanunda yapılan düzenle
meyle bankaların iç denetim ve risk yönetim sistemlerini kurmaları ve raporlamaları da zorunlu hale 
getirilmiştir. Bu düzenleme, bankaların risklerinin daha iyi izlenmesini ve yönetilmesini kolay
laştıracaktır. Bir yandan risklerin izlenmesi sağlanırken, bir yandan da mevcut risklerin azaltılması 
ve bankaların sermayelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, net döviz pozisyonu 
sınırlandırılmış, bankaların kredi kalitesindeki bozulmanın kolay anlaşılması ve çözülebilmesi 
amacıyla, karşılık kararnamesi uluslararası düzenlemelere paralel hale getirilmiştir. Bankaların malî 
tablolarını konsolide bazda hazırlamaları zorunlu kılınmıştır. Denetimin konsolide malî tablolar 
üzerinden yapılması sağlanmıştır. Bu çabamız, bankacılıkta BIS kurallarının tümüyle yerleşmesine 
kadar sürdürülecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uzun yıllar bankacılık sisteminin en önemli konularının 
başında yer alan grup kredilerinden doğan risklere ciddî bir sınırlama getirilmiştir. Getirilen düzen
leme, Avrupa Birliği düzenlemelerinin hemen hemen aynısıdır. Böylece, bankaların kendi grupları
na kredi kullandırmaları önemli ölçüde sınırlandırılmış olmaktadır. Yapılanlarla ilgili olarak, bugün 
bizi eleştirenlerin görüşleri, grup içine açılan kredilerin sınırlandırılmasından rahatsız olanların 
görüşleriyle örtüşmektedir. Bu görüşleri içtenlikle savunduklarına ihtimal dahi vermek istemiyo
rum. Biz, grupları değil, banka sistemini ve vatandaşın haklarını, menfaatlarını korumak zorun
dayız. Yapılan düzenlemeler, bankacılık sektörünün genel yapısını güçlendirmek amacıyla daha sıkı 
uygulamaları gündeme getirecektir. 
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Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; Türk bankacılık sisteminde şu anda 80 banka faaliyet 
göstermektedir. Mevduat bankalarının 4'ü kamusal sermayeli, 29'u özel sermayeli, 10'u ise Fon 
tarafından yönetilen bankadır. 1999 sonu itibariyle toplam şube sayısı 7 691, çalışan sayısıysa 174 
bindir. Türk bankacılık sisteminde 40 milyon adet hesap vardır. Ekonomik birimlerin Türk fınans 
sektörüne ve bankacılık sistemine olan güvenlerinin en önemli göstergesi de bu hesap sayısıdır. 

Haziran 2000 sonuçlarına göre, Türk bankacılık sistemi, 86,9 katrilyon (yaklaşık 141 milyar 
dolar) aktif büyüklüğüne sahiptir. Toplam aktiflerin ulusal gelire oranı yüzde 90 civarındadır. 
Gelişmiş Batı ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Türk bankacılık sisteminin 
küçük bir boyutta olduğu görülecektir; ancak, küçük olan, bankacılık sistemi değil, fınans sistemi
nin tümüdür. Finans sisteminin küçük olmasının nedeni ise, tasarrufların yeterli olmaması, 
geçmişteki yüksek enflasyon ve yüksek risklerle ilgili kuşkuların henüz tümüyle dağılamamış 
olmasıdır. Bunları yukarıda arz etmeye çalıştığım için burada tekrarlamayacağım. 

Ne var ki, burada, üstüne basarak bir gerçeği hatırlatmak istiyorum: Bankacılık sistemi, bir 
ülkenin aynasıdır. Dikkatli bakanlar için, bankacılık, o ekonomide olup biten her olayı anlatmak
tadır. Türkiye ekonomisinde yaşanmış olan tüm makro dengesizlikler, bankacılık sistemine de yan
sımıştır ve yansımaktadır. Yüksek enflasyon, bankaların bilançolarını olumsuz yönde etkilemiş, 
risklerin büyümesine yol açmıştır. Tasarrufların çok kısa vadelerde toplanması nedeniyle faiz riski, 
yabancı paranın bilanço içindeki yüksek payı nedeniyle döviz ve kur riski büyümüştür. 
Ekonomideki ani dalgalanmalar, kredi portföyünü, dolayısıyla kredi kalitesini olumsuz yönde etki
lemiştir. Kârlılık, birçok bankada enflasyonun gerisinde kalmıştır. Sermaye, artan risklerin karşılan
masına yeterli olabilecek düzeyde güçlendirilememiştir. 

BAŞKAN - Toparlar mısınız efendim. 
DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; 20 nci Dönemde DSP milletvekillerinin Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesinin 21.1.1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülmesi sırasında, iktidarı oluşturan Doğru Yol Partisi ve Fazilet Partisi Grupları adına yapılmış 
olan konuşmaların yeniden dikkatle okunmasında yarar görüyorum. O gün söz konusu önergenin 
reddedilmesi için "ticarî sır" ve "banka sırrı" kavramlarının arkasına gizlenerek hesap vermekten 
kaçınanlar, bugün, Türk Halkının refah ve mutluluğu için bizim kararlılıkla çözmeye çalıştığımız 
sorunların gerçek yaratıcıları olduklarını, bu sorunların ortaya çıkmasında büyük katkıları olduğunu 
unutmuş görünmektedirler. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) Bunların hiçbirinin içinde 
benim partimin mensupları olmamıştır, olmayacaktır. (DSP sıralarından alkışlar) 

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Suçunuzu örtemezsiniz!.. 

DEVLET BAKANI RECEP ÖNAL (Devamla) - Bankacılık sektörüyle ilgili olarak geçmişte 
yapılanlar da, bu hükümetin yaptıkları da ortadadır. 57 nci hükümetin sicilinde, bu konuda tek bir 
leke bulmak olanaklı değildir. 

Bankacılık sektöründeki sorunların çözüme kavuşturulması, sektörün günümüz koşullarına 
uygun bir biçimde yeniden yapılandırılarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli düzen
lemeler yapılmış, önlemler alınmıştır, alınmaktadır. Böyle bir dönemde, öngörüşmeleri yapılan 
genel görüşme önergesinin gündeme alınmasının yersizliği ve zamansızlığı açıktır. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclise en derin saygılarımı sunuyorum. (DSP, MHP ve ANAP sıra
larından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gruplar adına ilk söz, Fazilet Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ali Coşkun'da. 

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA ALİ COŞKUN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vermiş 
olduğumuz önerge hakkında Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini bildirmek için huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum, Grubumuz ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, son yıllarda, ekonomik hayatımıza güvensizlik, bilgisizlik, istikrarsı
zlık ve yolsuzluklar hâkim olmuştur. Ülkemiz, dışpolitikada, içpolitikada ve ekonomik yönden 
çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya bulunmaktadır. Sunî gündemler oluşturularak, millet, devletine, 
siyasete ve geleceğe kuşkuyla bakar hale gelmiş olup, toplum huzursuzdur. Memur, işçi, çiftçi, 
esnaf, tüccar, sanayici, dul, yetim, emekli, kısaca halk perişan olup, OECD raporuna göre nüfusun 
yüzde 25'i açlık sınırındadır. Halkımız, zaman zaman devleti ve milleti kurtaracaklar havasını 
yayarak dayatmacı ideolojiler arkasına sığınanları, devletin üst kademelerinde görev yapanları, 
emekli olduktan sonra birkaç kuruş dünyalık için bu kirlilik içinde görmenin şaşkınlığı içindedir. 
(FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yolsuzluk, hırsızlık ve soygunlar, birkısım medya, bürokrat, siyaset ve mafya dörtgeninde ülke 
için en önemli sorun haline gelmiştir. Bu sorunlardan biri de görüşmekte olduğumuz bankalar soy
gunudur. İzninizle önce, bankaları bu kirliliğe, yozlaşmaya sürükleyen üç temel soruna kısaca 
değinmek istiyorum. 

Malî sektörün lokomotifi durumundaki bankacılığımız, genelde, özkaynak, aktiflerindeki 
sağlıksız gelişmeler, özellikle kredi borç batakları ve yanlış usulsüz uygulamalar açısından güven 
verici bir yapıya kavuşamamıştır. 

Birinci sebep: Devletin toplumumuzda yadırganan tefeciliği teşvik ederek kamu açıklarını kap
atmak için bankalar aracılığıyla yüksek faizlerle tasarrufları emmesi sonucu malî piyasalar ile üre
tim sektörü arasındaki dengeler bozulmuş, siyasî irade âdeta rant sektörünün baskısı altına sürük
lenmiştir. Bu konuda çarpıcı örnek, İstanbul Sanayi Odasının yapmış olduğu 500 büyük Türk kuru
luşunun bilançolarının incelenmesidir. 1997 yılında net kârlar içinde üretimdışı gelirler yüzde 55 
iken, 1998 yılında yüzde 87,7'ye, 1999 yılında ise ibret verici bir rakama, yüzde 219'a yükselmiştir. 
Anlaşılıyor ki, sermaye, yatırım ve üretimden kaçarak, risksiz, yüksek gelir sağlayan ranta 
yönelmektedir. 

İkinci sebep, 5 Nisan 1994 ekonomik krizidir. Bu kararlar çerçevesinde mevduatlara yüzde 100 
devlet garantisi getirilmiş ve bu şok kararlar bugüne kadar revize edilmemiştir. Bazı sermaye 
çevrelerini ve gece yarısı zenginlerini tahrik eden bu kararlar, gecekondu bankacılığına yön
lendirmiş, kimileri birkaç şubeli bankaları, kimileri de özelleştirilen kamu bankalarını yok pahası
na satın alarak malî piyasalara girmişlerdir. Bu gelişmede medya patronlarının banka sahibi 
olmalarıysa, yarayı daha da derinleştirmiştir. 

Üçüncü sebep ise, bankaların durumudur. Güven ve itibar sağlayan müesseseler olması 
gereken bankaların üzerinde etkin bir denetim sağlanamaması, yapılan denetimlerin ise dikkate 
alınmaması sonucu hem sektöre hem de ekonomimize olan olumsuz etkileri, şimdiki müdahalelere 
rağmen devam etmektedir. 

1999 sonu itibariyle, 81 banka 7 691 şubede hizmet vermektedir. Bunların 62'si ticarî banka, 
19'u kalkınma ve yatırım bankasıdır. Bankaların toplam bilanço olarak ölçek küçüklüğü mevcuttur. 
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Konsolide banka bilançolarının millî gelire oranı yüzde 58 civarındadır; bu oran, Avrupa Birliği 
ülkelerinde yüzde 200'ün üzerindedir. Bütün bankalarımızın özkaynaklarının toplamı, Avrupa 
Birliğinde 37 nci sırada yer alan bir İspanyol bankasının özkaynağına eşittir. 1999 itibariyle, 81 
banka içinde ilk 10 bankanın sektördeki aktif payları yüzde 67 olup, geri kalan 71 banka zayıf 
durumdadır. 

Diğer taraftan, bankaların takipteki batık kredileri kaygı verici seviyede olup, 1999 sonunda, 
yani bankaların bazılarına müdahale edildiğinde, o günkü değere göre yüzde 540 artarak, bugün, 
bütün kredi değerleri yüzde 11 seviyesine ulaşmıştır ki, bunlar, resmî rakamlardır; gayriresmî bek
lenti yüzde 20 seviyesinin üzerindedir. Hatta, bazı kamu bankalarında, bu batık kredilerin oran
larının yüzde 40'a vardığı söylenmektedir. 

Yıllardır ihmale uğrayan bu ortamda, yargıya intikal eden olaylardan anlaşıldığına göre, çeşitli 
reklamlarla halk aldatılarak toplanan tasarruflar, ya Hazine kâğıtlarına yatırılarak yüksek faizlerle 
devlete borç verilip büyük rantlar elde edilmiş ya da toplanan mevduatlar çeşitli yöntemlerle kendi 
kuruluşlarına ya da yandaşlarına aktarılmıştır. Şöyle ki, bankacılıkta back to back diye adlandırılan 
al gülüm ver gülüm metoduyla, karşılıklı anlaşıp teminatsız ve usulsüz olarak birbirlerine yüksek 
krediler sağlamışlardır. Çoğunu kendilerinin kurdurdukları off-shore bankalar -ki, bunların 37 tane
si Kıbrıs'tadır- aracılığıyla, halka daha fazla faiz vaat ederek, mevduat toplayıp parayı özel işlerinde 
kullanmışlardır. Vergi cenneti olarak bilinen Virgin, Seylan gibi adalarda posta kutusu adresleriyle 
kurdurdukları sözde şirketler aracılığıyla paraları dışarıya kaçırmışlardır. Toplanan mevduatı, 
Bankalar Kanununda belirlenen limitleri hiçe sayarak, usulsüz olarak kendi şirketlerine aktarmışlar 
veya kurdurdukları paravan şirketlere kullandırmışlardır. En kötüsü de, kendilerine devletin içinde
ki köstebeklerin verdiği bilgiyle, bir gece ansızın bankayı basarak, değerli eşyalarla beraber kasaları 
boşaltmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu olumsuz gelişmeler cereyan ederken, üzülerek belirtelim ki, 
konuyla ilgili olarak, ilgili bakanlar ve diğer yetkililer, gizlilik perdesi arkasına sığınıp, kamuoyunu 
şaşırtan, birbirini tutmayan beyanlarda bulunmuşlardır. Bu yanıltmalar, gerek Plan ve Bütçe 
Komisyonunda gerekse Genel Kurulda bu kürsüden verilen cevaplarla devam ettirilmiş, ayrıca, 
arkadaşlarımızın yazılı ve sözlü suallerine de tatmin edici cevaplar bugüne kadar verilmemiştir. 
Âdeta, milletvekillerinden ve halktan olaylar gizlenmiştir. Bu nedenle sağlıklı teşhis konulama-
maktadır. Oysaki, halen, IMF yetkilileri, bankaları denetlemekte, bankalar yeminli murakıp rapor
larını inceleyebilmektedirler. En son öğrendiğimize göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda, 
bankalara el konulmadan önce 2,5 milyar dolar karşılığı Türk Lirası fon varken, bunun 1,8 milyar 
doları bu bankalara aktarılıp 700 milyon doları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna 
devredilmiştir. Son müdahaleyle, Fonda banka zararlarını karşılayacak yeterli kaynak olmadığın
dan, 6,1 milyar dolar hazineden fon tahsisi yapıldığı öğrenilmiştir. Oysaki, sadece, el konulan 10 
bankada fiilî zararın 10 milyar doları geçtiği, diğer zor durumda olanlar ile kamu bankalarının görev 
zararlarıyla birlikte ekonomimizde yarattığı tahribatın 40 milyar doları aşacağı söylenmektedir. Bu 
durum karşısında, bankaların zararlarıyla birlikte, doğan riskler karşılığı aktarılan katrilyonların 
faturasının sonuçta halkımıza ödettirileceği endişesindeyiz, bunu üzüntü ve nefretle karşılıyoruz. 
Zira, 2001 yılı bütçe tasarısındaki belirsizliklerin yanı sıra, hükümette görüşülen vergi kanunu 
tasarısında devamlılığı istenen geçici vergiler, yüzde 56'lara varan artışlar ve yeni vergiler, bu 
endişemizi doğrular mahiyettedir. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, el konulan bankalara aktarılan 10 milyar dolar civarındaki bu 
meblağ, 2001 yılında öngörülen bütçe açığının üzerindedir; yaklaşık olarak, bir yıllık faiz ödeme-
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sinin yüzde 30'u, bir yıllık personel giderlerinin yüzde 60'ı, bir yıllık devlet yatırımlarının yüzde 
200'üdür. Bu parayla, depremle sarsılan ülkemizde, kışla birlikte barınma sıkıntısı, ıstırabı 
içerisinde olan vatandaşlarımızla birlikte, 2 milyon kişinin barınabileceği 400 000 daimî konut 
yapılabilir, 4 defa Bakü-Ceyhan hattı döşenebilir, 1 milyon aileye otomobil alınabilirdi, örnekler 
çoğaltılabilirce de, düşündürücü bir örnek vermek istiyorum. Bu para, 4325 sayılı Kanunla davul 
zurna eşliğinde hükümetin ilan ettiği güneydoğuya tahsis edilen 40 trilyon lira ekonomik yardımın 
150 katından fazladır. Şimdi, vicdanlarınıza sesleniyorum, yazık değil mi bu çilekeş millete! 

Değerli milletvekilleri, olayın gelişmesine bir başka açıdan göz atacak olursak, bellibaşlı 
ihmallerle, yanlışlarla, kayırmalarla, siyasî ve ticarî ahlaksızlıklarla karşı karşıya kalırız. 

Birinci ihmal -Sayın Bakanın açıklamalarına ilaveten söylüyorum, onları tekrar etmiyorum-
1998 yılında, Sayın Mesut Yılmaz azınlık hükümeti ile hükümete dışarıdan destek veren CHP 
arasında, erken seçim başta olmak üzere, içinde Bankalar Yasasının da bulunduğu bir paket pro
gramın üzerinde pazarlık yapıldığı malumlarınızdır; ancak, Sayın Mesut Yılmaz tarafından Sayın 
Kutlu Savaş'a hazırlatılan ve bazı bölümleri devlet sırrı olarak gizlenen Susurluk raporunda 
bankaların düştüğü feci durum dile getirildiği halde Bankalar Yasası çıkarılmamıştır. 

İkinci ihmal: Hükümetin bir diğer ihmali de, IMF niyet mektubunda verilen taahhüde ve 4046 
sayılı Kanunla tanınan iki yıllık süreye rağmen, ortaklar arasında her koalisyonda pazarlıkla pay
laşarak siyasî rant aracı olarak kullanılan kamu bankalarını özerkleştİrmemişlerdir, 
özelleştirmemişlerdir, özelleştirdiklerini de ucuza satıp, sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan 
fahiş fiyatlarla devletleştirmişlerdir. Ne yazık ki, hükümet, bu ayıbına kısmen kanun hükmünde 
kararnameler çerçevesinde çözüm aramış ve Sayın Cumhurbaşkanının reddetmesi, partimizin 
konuyu Anayasa Mahkemesine götürmesi sonucu mahkemece iptali, hükümetin gayrî ciddîliğini ve 
beceriksizliğini de açıkça ortaya koymuştur. 

Üçüncü ihmal: Hatırlanacağı üzere, Egebank ve diğer bankalara, 21.12.1999 tarihinde imza
lanan kararnameyle 22.12.1999 günü el konulmuştur. Yargıya bir operasyon sonucu intikal eden 
Egebank hakkında, bankalar yeminli murakıplannca, önce 27 Nisan 1999 tarihinde ve muhtelif 
zamanlarda verildiği öğrenilen raporlarda bütün çirkinlikler, usulsüzlükler tespit edilerek ilgililer 
uyarılmış, Türk Ceza Kanununun 508 ve 510 uncu maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunul
muştur. Müdahalenin bu tarihten itibaren sekiz ay sonra, yargıya intikalinin ise onaltı ay sonra 
gerçekleştirilmesini de anlamak mümkün değildir. 

Ayrıca, içleri boşaltılarak, daha önce fona devredilen 8 banka, uzun bir süredir, rehabilite edilip 
satılamamıştır. Şimdi, bunlara, bir de Etibank ve Bank Kapital ilave edilmiştir. Kaldı ki, devredilen 
bu bankaların -devirden sonra da- hepsinin zararları maalesef artarak devam etmektedir. Bu durum 
gösteriyor ki, 10 bankaya yapılan operasyon ne ilktir ne de son. Zira, zorda olan bankaların 16 ilâ 
20 civarında olduğu çeşitli zamanlarda dile getirilmiştir. Bu konuda da belirsizlikler ve dedikodular 
devam etmekte, piyasalar olumsuz yönde etkilenmektedir. Korkarız ki, bu gidişle, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yeni bir dev bankalar KİT'i haline gelecektir. 

Muhterem milletvekilleri, burada bir tespit yaparak devam etmek istiyorum. 55, 56 ve 57 nci 
hükümetler birbirini tamamlayan aynı programın devamı hükümetlerdir. Şimdi soruyorum: 
Gözlerini maddî hırs bürümüş, kalplerinde Allah korkusu, yasa korkusu, millet sevgisi olmayan, bu 
yolsuzlukları yapanlar suçlu da, sizlerin, iktidar kanadı olarak suçunuz yok mu? Evet, suçunuz yok 
mu? (FP sıralarından alkışlar) Etibank'ın ve benzerlerinin özelleştirilme kararında imzası olan 
ekonomiden sorumlu bir bakanın, bakanlıktan düştükten sonra, Etibank'ın sahibi olan medya grubu 
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yönetiminde görev aldığını öğrendiğiniz halde, konularla ilgili soruşturma komisyonları raporu 
Yüce Meclise sunulduğunda, hür iradeleri yerine lider talimatları ve sayısal çoğunluğa sığınarak, 
sorumluların Yüce Divana gitmesini reddedenler, şimdi vicdan azabı çekmiyorlar mı? (FP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu bankaların kurulması, satılması, satın alınması, sermaye artırımı, hisselerinin devri, şube 
açma yetkileri tamamen Hazine Müsteşarlığının iznine bağlı olduğu halde, neden bu çirkinliklere 
müsaade edilmiştir? 

Sadece Hazine mi; Merkez Bankası, Bankalar Birliği, Sermaye Piyasası Kurulu şimdiye kadar 
ne yaptı; bu ihmallerin müsebbibi kimlerdir? 

Siz değil misiniz, siyasî tarihimizde görülmemiş biçimde, Cumhurbaşkanlığına aday olmuş 
değerli bir bakanı azleden? Hükümetiniz, şimdi Emlak Bankası vurgununa mani olduğu için 
yapıldığı iddia edilen bu olayın hesabını verebilecek mi? (FP sıralarından alkışlar) 

VAHİT KAYRICI (Çorum) - Doğru değil... 
ALİ COŞKUN (Devamla) - Doğru değilse, burada açıklarsınız. (MHP sıralarından gürültüler) 

Dinlemeyi öğrenin beyefendi. 

Siz değil misiniz, 23.6.1999 tarihinde yasalaşan Bankalar Kanununu yürürlüğe koymayıp, 
Kurul üyelerini 23 Eylül 1999 tarihine kadar atamayıp, vurguna göz yumulmasına fırsat verenler? 

Siz değil misiniz, bütün uyarılarımıza, muhalefet şerhlerimize rağmen, 19.12.1999 tarihinde, 
yine sizin talep ve dayatmalarınız doğrultusunda değişen yasayla, bankaların bu duruma gelmesinde 
baş sorumlu olan Hazineye, sekiz ay daha fırsat verip, Kurulu derhal atamayarak, vurgunun, soy
gunun seyircisi olanlar? (FP sıralarından alkışlar) 

Siz değil misiniz, iki yıl gibi kısa sürede, bankaların patronu durumundaki Hazine Müsteşarlığı 
gibi önemli bir makamdan dört müsteşarı değiştirenler? Şimdi, onların da onurlarını korumak için 
size soruyorum: Müsteşarlarınız mı bu vurguna ayak uydurmadılar, yoksa sizin isteklerinize mi 
uymadılar? (FP sıralarından alkışlar) 

Siz değil misiniz, programınızı alkışlayıp, kamuoyunu etkileyen bazı sivil inisiyatiflere, sunî 
gündemlerle halkı yanıltan bir kısım medya patronlarına, yandaş-sermayedarlara devletçe menfaat 
sağlanmasına göz yumanlar? \ 

Kendileri de zorda olan kamu bankalarından, batık bankalara\ye sahiplerinin holdinglerine fon 
aktarılmasına seyirci kalanlar siz değil misiniz? \ 

Şimdi, soruyoruz: Usulsüz, teminatsız kredileri bunlara kimleY verdirtti? Kaç kişiye banka 
hediye ettiniz? Banka sahipleri hangi siyasîlerin ve güç odaklarının yakınlarıydılar; neden korun
dular? Siz değil misiniz cumhuriyet tarihinde ilk defa özelleştirme ve ihalelere fesat karıştırıldığı 
için bu Yüce Meclisçe hükümetin düşürülmesinden ders almayanlar? (FP sıralarından alkışlar) Bu 
soygunun siyasî ayağında kimler var? Şimdi bunları dürüstçe açıklamaya yüreğiniz yetiyor mu; 
yoksa, sayısal çoğunluğunuza sığınarak bunları da örtbas edecek misiniz? Biliniz ki, bunların 
hesabını soracağız; milletin elleri iki yakanızdadır. Hiç olmazsa, şimdi, hükümetten dürüst, açık 
davranış bekliyoruz. Suçluları daha fazla gizleyemezsiniz. 

Şimdi, Sayın İçişleri Bakanının tarihî açıklamasında cesaretle belirttiği, sunî gündem oluştu
ran, sözde seçkin nüfuzlu kişilerin medyada çıkardığı "tam tanTsesleriyle değil, Tantan sesleriyle 
devletin temiz eli bu gidişin görünen çirkin yüzüne şamarı vurdu. (FP sıralarından alkışlar) Şimdi, 
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iktidar kanadının bu davranışın ne kadar arkasında olacağını merakla takip ediyoruz. Eğer, 
samimîyseniz genel görüşme ve araştırma önergesine destek verirsiniz; yoksa, samimîliğinizi inkâr 
etmiş olacaksınız. 

Fazilet Partisi olarak, her doğruda olduğu gibi, sonuna kadar alınan tedbirlerin yanındayız ve 
destekleyeceğiz. Bu sebeple, adaletin hızla tecellisi için Adalet Bakanımızı göreve davet ediyoruz. 
Böylece, suçlular cezasını çekerken suçlu olmayanlar bir an önce bu töhmetten kurtulacak ve 
ekonomik hayatımızdan bu gölge kalkacaktır. Aksi takdirde, sektörde panik tehlikesiyle karşılaşa
biliriz. Endişemiz odur ki, eski alışkanlıklar devam ederse, çaldığı çalanın yanına kâr kalacaktır. Bu 
sebeple, bankacılık alanında alınmış tedbirlerin gözden geçirilmesini talep ettik, ne yazık ki, bu 
talebimiz altı ay sonra gündeme alındı. Oysaki, müracaatımızda yeni müdahalelerin yapılacağı söy
lentilerinden bahisle acilen ele alınmasını önemle belirtmiştik. 

Sonuç olarak, bu bir ekonomik depremdir ve hükümet bu depremin altında kalmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ALİ COŞKUN (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika daha rica ediyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

ALİ COŞKUN (Devamla) - Vakit yetmiyor; ama, sevgili Karadenizlilerin hoşgörüsüne sığı
narak bir fıkrayla bitirmek istiyorum. Efendim, Temel idam ediliyor "son arzun nedir" diye sor
muşlar "bu bana ibret olsun" demiş. 

Şimdi, ibretle son olması dileklerimizle, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

İnşallah ibret olur! (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, ikinci söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın 
Celal Adan'a ait. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA CELAL ADAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz
lerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, son nüfus sayımına göre nüfusumuz 70 milyon ve en iyimser tahminlerle yüzde 
15 işsizimiz var. Yüzbinlerce aile -dikkat ediniz fert demiyorum- 100 ile 200 dolar arası bir gelirle 
geçinmeye çalışıyor; ekonomiyi yönlendirenler, bu gelirin de daha aşağı çekilmesini öngören 
paketler hazırlıyorlar. 

Madalyonun bir yüzünde millî ekonomimiz açısından tam bir iflas hali; halkımız açısından tam 
bir ümitsizlik vardır. Peki, öbür yüzünde ne var; öbür yüzünde, Egebanklar, Etibanklar, Türkbank-
lar, Sümerbanklar, tek tek isimlerini hatırlamakta zorlandığımız bir yığın batık banka var. Hepsin
den daha kahredici olanı, son günlerde her birinin nasıl batırıldığı bir bir ortaya çıkan bu bankaların 
kasasına, son 3 yılda aktarılan tam 10 milyar dolar var. Bir yanda milyonlarca gencine iş veremez
ken, yüzbinlerce aileye ayda 100 ile 200 dolar arası bir gelir bile çok görülürken, 10 milyar doları 
10 aile şirketine kaptıran bir devlet var, devlet yönetimi var, ekonomik sistem var. Mensubiyet şuu
runu kökünden kurutan bir çelişkidir bu. Bir millete mensubiyeti, bir ülkeye mensubiyeti, bir 
devlete vatandaşlık bağıyla bağlanmayı anlamsız hale getiren bir çelişkidir. Bütün çalışanların hayat 
standartlarını yüzde 50 yükseltecek miktarda bir kaynağı topu topu 10 aileye devletten hortumlaya-
biliyorsa, hiç kimseden, hiçbir şey için en ufak bir fedakârlık bekleyemezsiniz. 
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Değerli milletvekilleri, yolsuzluk ve suiistimal her ülkede oluyor diyerek bu işin içinden çıka
mayız. Keza, aynı gerekçeyle, sistem de kendisini bundan aklayamaz. Ortaya çıkan yolsuzluklar 
henüz buzdağının görünen kısmıdır. Yolsuzluğun oranı, devlet bütçesinin yüzde 10'una tekabül 
etmektedir. Ortaya çıkan tablo tek bir gerçeği ifade ediyor; ekonomimiz, bir yolsuzluk ekonomisine 
dönüşmüştür, bir mafya ekonomisine dönüşmüştür, bir suiistimal ekonomisine dönüşmüştür. 
Birilerinin kaş göz işaretiyle oradan oraya savrulup duruyor. 30 yaşında birisi, hiçbir reel iktisadî 
faaliyette bulunmaksızın, milyar dolarların üzerinde bir meblağı devlete fatura edebilmişse, işçiye, 
memura, kepengini açamayan esnafa, tüyü bitmemiş yetime fatura edebilmişse, bunu, bireysel 
sahtekârlıkla izah edip geçiştirenleyiz. Geçiştiremeyiz, çünkü, biz, bir dilim baklava çalan aç bir 
çocuğu yirmi yıla mahkûm etmiş bir ülkeyiz. Peki, devleti milyarlarca dolar hortumlayanlar hangi 
cezayı alacaklar? Ben söyleyeyim: Selim Edesler, Halil Bezmenler, Gülay Aslıtürkler, Engin 
Civanlar hangi cezayı almışlarsa, onlar da aynı cezayı alacaklar!.. Bu, utanç verici bir durumdur, 
dünyayı kendimize güldürten bir durumdur. Açık yüreklilikle kabul edelim ki, bu utancın baş 
sorumlusu siyaset kurumunun ta kendisidir. 

Değerli milletvekilleri, yıllardan beri bu tür olgulara sövüp duruyoruz; sonuç değişmiyor. 
Neden değişsin? Siyaset sızlanma yeri değildir; siyaset, işin gereğine teşebbüs yeridir. Nedir işin 
gereği? İşin gereği, dört tane işadamıyla dört tane bürokratı yarım yamalak bir sorgulamaya 
çıkararak bu işi kapatmak değildir. Bugüne kadar hep bunu yaptık ve kendimizi aldattık. Kendimizi 
aldattık ama, artık halk aldanmıyor. Bu ülkede ben siyasetçiyim, ben milletvekiliyim diyen 
herkesin, bu olup bitenlerden ben sorumluyum diyebilecek bir sorumluluk çizgisine gelmesi 
gerekiyor. 

Sormamız gereken soru şudur: Bir devlet üç yılda 10 milyar dolar hortumlanırken, bu ülkeyi 
yönetenler neredeydiler? (DYP sıralarından alkışlar) Hiç kimse, yapılan operasyonları küçüm-
sediğimizi zannetmesin. Bu operasyonları yürüten herkese, huzurlarınızda, teşekkür ediyorum. 
Tantan'ı çok seviyoruz, kararlılığının da arkasındayız ve kendilerine yürekten destek veriyoruz. 

Meseleye, politik mülahazalarla da yaklaşmıyorum. Kim, hangi suiistimali yaparsa yapsın, 
sonuçta, faturayı hep beraber ödüyoruz. Meclisteki en büyük partinin oy oranı yüzde 21; bu, bize 
bir şey söylemelidir. Gelin, bu operasyonların üçüncü ayağını da hep birlikte açığa çıkaralım. O 
ayak, siyasî ayaktır. Eğer,'bu çaptaki işlerin bir siyasî himaye görmeden, bir siyasî destek görme
den olupbittiğine inanmamız bekleniyorsa, haberiniz olsun ki, kimse buna inanmıyor. (DYP 
sıralarından alkışlar) İşin içinde hiçbir şey yoksa, ağır bir görev kusuru vardır. Memlekette 10 mil
yar dolara mal olmuş bir görev kusurununsa siyasetteki karşılığı, siyaseti bırakmaktır. Şayet bu 
hadiselerin onda biri Japonya'da olsaydı, bu soygun düzenini inşa ve ihya edenler, harakiri 
yaparlardı; bizdeyse, olupbitenleri pişkin pişkin seyrediyorlar. 

Geliniz, bu meseleye, bir kere, farklı bir açıdan bakalım. Mademki, sistem, özündeki çarpıklığı 
böylesine açık bir şekilde ortaya koymuştur; gelin, bu açık hakikati, ortaklık hukukuna ve nezake
tine kurban vermeyelim. Neden mi bahsediyorum: İlk banka operasyonundan ve 10 bankaya 
Hazinece el konulusundan bir yıl önce, yani, 1998 yılında, 6 yeni banka izninin siyasî rüşvet olarak 
dağıtılışından söz ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) Ekonomiyle ilgili belli başlı bakanlıkların, 
müsteşarlıkların, üst düzey bürokratik görevlerin birtakım holdinglere tahsis edildiği dönemlerden 
bahsediyorum. Kendisi, banka yolsuzluğu üzerinde suçüstü yakalanmış, gensoru yemiş; ama, 
bugün, hâlâ makbul ve muteber bir politikacı sıfatıyla aramızda barındırdığımız, Türkiye'nin, Avru
pa ile entegrasyonu sorumluluğunu verdiğimiz eski bir başbakandan bahsediyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) Siyaset kurumu olarak, bütün bunları kolaylıkla sineye çekişimizden bahsediyorum. 
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Bugün, bir bankaya el konuluyor; ama, bir bakıyorsunuz ki, devletin, Hazineden sorumlu eski 
bakanı, ilgili holdingte üst düzey yönetici eski bakan, nereden almışsa istihbaratı almış, el konul
madan bir gün önce şirketten kaçmış. Devlete verilen 1,5 milyar dolarlık zarardan daha acı olanı 
şudur: Hortumcunun maaşlı adamı, devletin Hazineden sorumlu bakanı olabilmiş. Acaba, buna ben
zer daha kaç kişi var? 

İlgili fertler açısından ortada bir ahlak sorunu olduğu doğru; ama, bugün, bizim, bu ilişkiyi bir 
sistem sorunu olarak algılamamız gerekiyor; çünkü, yolsuzluk ekonomisi denilen model böyle 
oluşuyor. Demokratik ahlak, halka karşı sorumluluk, hakka ve hukuka riayet gibi konularda 
refleksini yitiren her siyasî ve iktisadî sistemin bir yolsuzluk ekonomisi üretmesi kaçınılmazdır. 

Değerli milletvekilleri, koskoca Türkiye, sermaye-siyaset-bürokrasi, sermaye-medya-siyaset, 
sermaye-mafya-siyaset gibi karanlık üçgenler karşısında adım adım gerilerken, bu kirli ilişkiler 
meşru kamu düzeninin yerini alırken, bu olguya direnen tek siyasî hareketi, onun liderini boğan 
refleks, işte budur. Doğru Yol Partisinin o tarihlerde karşı karşıya kaldığı asıl mesele buydu. 

Hakikat karşısında daha fazla direnemezsiniz. Perdenin önünde oynanan cumhuriyeti kurtarma 
oyunu ile perdenin arkasında cereyan eden cumhuriyetin bütün prestijini sarsan, sıfıra indiren yağ
malama oyunu arasındaki paradoksal ilişkiyi, artık, görmek zorundayız. Demokrasi, demokrasi, 
daha fazla demokrasi; açıklık, açıklık, daha fazla açıklık; bütün dertlerin gerçek ilacı budur. 

Halkın seçtiği bir iktidara karşı ışıkları söndürenler şimdi neredeler?! (DYP sıralarından 
alkışlar) "Aydınlık için bir dakika karanlık" diyordunuz, sizin o bir dakikalık karanlığınızda ne 
dolapların döndüğünü hâlâ görmeyecek misiniz?! (DYP sıralarından alkışlar) 

Bugünlerde, karşımızdaki öncelikli tehdidin yolsuzluklar olduğu söyleniyor; doğru bir tespit
tir, yürekten katılıyorum. Ancak, herkesin gözden kaçırmaması gereken bir husus daha var; gelinen 
sonuç, sistemdeki arızaların tehdit değerlendirmeleriyle perdelenmesinin bir ürünüdür; burası çok 
önemli. 

Bu yağma düzenini sorgulayanlar, bakınız, cumhuriyet tarihinde bu sistemi sorgulayanlar, 30 
000 kişinin ölümüne sebep olmuş, Türkiye'nin bayrağına, toprağına saldırmış Apo'dan daha çok 
bedel ödediler. Menderes'in başına gelenler Apo'nun başına gelmedi, özal'ı anasından doğduğuna 
pişman ettik. Otuz yıldır, körpe yaşımızda, vatan, millet sevgisini yüreğimize işledik, yüreğime 
işledim. Ben "20 vilayet verilsin de Türkiye rahatlasın" denildiği günlerde, Şırnak'ın eteklerinde bir 
başbakan gördüm. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) Genelkurmay başkanıyla ve o dönemin değer
li emniyet genel müdürüyle Şırnak'ın eteklerinde gördüm. Mermiler yağmur gibi yağarken Bosna'da 
bir başbakan gördük. Bu sistemi sorgulayan başbakan, Türkiye'nin en büyük gazetesinde CIA ajanı 
diye damgalandı, eroin ticareti yapıyor diye yargılandı. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

Gelinen sonuç : Rahmetli Özal büyük bedel ödedi ve bundan sonra sistemi sorgulayanların 
hepsi büyük bedel ödeyecek. Ama, görüyorsunuz, sonuç itibariyle, Türkiye tıkandı, ekonomi 
tıkandı, siyaset tıkandı, dışpolitika tıkandı, devlet tıkandı. Türk siyaset sistemini cesaretle sorgu
layan yeni bir süreç başlamadıkça, bu tıkanıklığı aşmanın bir yolu yoktur. Türk siyaseti, az evvel 
sözünü ettiğim eski başbakanın, bir döneme damgasını vurmuş bazı kuvvet komutanlarının, bazı 
şaibeli patronların bordrosunda ne aradığı sorgulanmadıkça... Yine, körpe yaşımızda bildik, bu coğ
rafyada, bu tarihî sorumlulukta Türk Silahlı Kuvvetlerine dokunmak, onu incitmek açısından bir 
değerlendirme yapmıyorum. Bu kutsal müesseselere de hiç kimse hatalarını mal edemeyecektir 
bundan sonra; ben bunu sorguluyorum. Eski bir Hazine bakanının, ödeyemeyeceği biline biline, 
devletten en fazla borç almış bir batakçının bordrosunda ne aradığını sorgulamadıkça, bu tür bera-
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berliklerin, artık, her tarafından pis kokular yayılan ekonomik sistemle ilişkisini sorgulamadıkça, 
daha çok Etibanklar, Egebanklar, Sümerbanklar, Türkbanklar çıkacaktır. Hukukun gereği, ortaklık 
hukukuna feda edildikçe, bugün yapılan ve gerçekten önemli bulduğumuz operasyonlar havada 
kalacaktır. 

Değerli milletvekilleri, huzurunuzda sesleniyorum: Siyaset, insana her gün tarih yapma şansı 
tanımaz, önümüzde böyle bir şans var; lütfen, bu şansı sonuna kadar; ama, gerçekten sonuna kadar 
kullanınız. Tarihe de aynı isimle geçecek olan bu yolsuzluk ekonomisi devrine bütün unsurlarıyla 
birlikte son verelim. Türkiye'yi gerçekten sıkıntılı günler bekliyor; ancak, halkın desteğiyle aşa
bileceğimiz bu darboğazı başka türlü aşma şansının bulunmadığını da gözardı etmemeliyiz. 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Adan. 

Efendim, şimdi, söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın 
Hayrettin Özdemir'de. 

Sayın özdemir, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Ali Coşkun ve 31 arkadaşının vermiş olduk
ları bankalar ve bankacılık sektörüyle ilgili genel görüşme istemi hakkında MHP Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetimiz, her konuda olduğu gibi, ekonomi poli
tikaları ve enflasyonla mücadele konusunda da kararlılığını ortaya koyarak, bir istikrar programı 
başlatmıştır. Uygulamaya konulan istikrar programının başarılı olabilmesi için, malî sistemin 
sağlıklı işlemesi ve güvenilir olması gerekmektedir; çünkü, para ve maliye politikalarının etkin bir 
şekilde uygulanabilmesi için önşart, malî sistemin istikrarlı olmasıdır. 

57 nci cumhuriyet hükümetimizin aldığı kararlar neticesi, enflasyon son yılların en düşük 
oranına çekilmiş, faizler son on yılın en düşük oranlarına indirilmiştir. Bu da şunu gösteriyor ki, alı
nan kararlar, ülkemiz için, alınması gereken radikal ve doğru kararlardır, bu kararlar da piyasalara 
olumlu yansımıştır. Faizlerin aşağıya çekilmesi, Hazine kağıtlarının düşük faizle tedavül edilmesi, 
mevduat toplayarak Hazineye satan bankacılık sektöründe de bir daralmaya sebep olduğu malum
larınızdır. Bu daralmada, güçlü özkaynağa sahip, güçlü ve güvenilir tabana sahip bankaların, mev
cut konumlarını yeniden değerlendirilerek, fiilî yapılarını düzenlemeleri gereğini duymuşlar. 
Kamuoyuna da yansıdığı gibi bankacılık ve fınans sektöründe geçen yıl ve bu yıl kârlılıkta önemli 
düşüşler bulunmaktadır. 

Türkiye'de 19'u yabancı, 80 tane banka mevcuttur. Bu bankaların büyük kısmı, özkaynak, ser
maye ve bilanço yapılarıyla Avrupa Topluluğu ülkelerindeki özkaynakları güçlü bankalarla rekabet 
imkânı bulamayacaktır. Avrupa Topluluğu ve dünya bankacılığında artık banka birleşmeleri gün
demdedir ve daha güçlü bir yapı için gereklidir. 

Türkiye'deki bankaların aktif büyüklüğü ilk altı aylık verilere göre 141,7 milyar dolardır. Bu 
büyüklük Avrupa Topluluğu ve dünya bankalarıyla karşılandığında çok düşüktür. Deutshebank'ın 
502 milyar dolar, Creaditlyone'un 357 milyar dolar aktif büyüklüğüne sahip olduğunu belirtirsek, 
aktif büyüklüklerin farkı ortaya çıkmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde güçlü sermaye yapısına ulaşacak, rekabete 
açık ve serbest piyasa şartlarına dayanıklı banka birleşmeleri artık ciddî olarak değerlendirilmelidir. 

Bildiğiniz üzere 3182 sayılı Bankalar Kanununun sektör üzerindeki yaptırımlarının kifayet 
etmemesi üzerine, önceki cumhuriyet hükümetleri döneminde gündeme gelen kanun değişikliği, 57 
nci cumhuriyet hükümetimiz zamanında yapılmıştır. 4389 sayılı Bankalar Kanunu 18.6.1999 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş ve 23.6.1999 tarihinde Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile konuya ilişkin uluslararası uygulamalara 
paralel olarak, banka denetim ve gözetim yetkisinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesini temi-
nen, siyasî otoriteden bağımsız karar alma yetkisine, idarî ve malî özerkliğe sahip bir kurul ve 
kurum oluşturulmuştur. Bankalarla ilgili olarak kuruluştan tasfiyeye kadar olan süreçte alınması 
gereken kararların tamamı, sözü edilen kurumun karar organı olan Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulunun yetkisine bırakılmıştır. 31.8.2000 tarihi itibariyle de, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu fiilî olarak yapılanmasını tamamlayarak sektöre yol göstermeye ve 4389 
sayılı Yasayı uygulamaya başlamıştır. Gerek kurul başkanı ve üyelerine gerekse kuruma kamuoyu
nun güveninin de tam olduğu anlaşılmaktadır. 

Anılan kanunla, bankaların bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izinlerinin kaldırılması
na ilişkin yetki Bakanlar Kurulundan alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna veril
miştir ve bu üst kurul geçen hafta banka sahibi olma şartlarını belirlemiştir. 

31.8.2000 tarihine kadar, malî yapısı bozulan bankalarla ilgili olarak bankaların yönetim ve 
denetim kurullarının Mevduat Sigorta Fonuna devrine Bakanlar Kurulu kararıyla karar veril
mesinde 57 nci hükümete kadar 3 bankanın, 57 nci cumhuriyet hükümeti tarafından da, 22.12.1999 
tarihinde 5 bankanın yönetim ve denetim kurulları Mevduat Sigorta Fonuna intikal ettirilmiştir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, faaliyete geçmesiyle, yasadan doğan yetkilerini 
kullanarak Etibank ve Bank Kapital'in yönetim ve denetim kurullarına el koymuş bulunmaktadır. El 
konulan banka sahiplerinin kimlikleri ne olursa olsun, 57 nci cumhuriyet hükümetinin bu konuda 
ne kadar kararlı olduğu kamuoyuna gösterilmiştir. 

Yukarıda özetlemiş olduğum Bankacılık Yasasının gündeme alınması ve kararlılıkla arkasında 
durulması sonucu, bankacılık sektöründeki art niyetli banka sahipleri ve yöneticileri, sektöre daha 
fazla zarar vermemeleri amacıyla, sektörden, bir anlamda, uzaklaştırılmaya başlanmıştır. 

Türk Ceza Kanununun emniyeti suiistimal ve dolandırıcılıkla ilgili hükümlerini düzenleyen 
maddelerde belirtilen fiillerin, kamu fonuna emanet edilen bankaların yönetim kurulu, başkan veya 
üyeleri veya diğer personeli veya bankanın sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 
10'undan fazlasına sahip olan ortaklarınca işlenmesi halinde daha ağır bir cezaya çarptırılarak cay
dırıcılığın sağlanması, nitekim, bir bankanın faaliyetlerini etkileyecek şekilde zarara uğratılması 
veya kamu fonlarından oluşan banka kaynaklarının menfaat temini amacıyla gerçekte ehil ve dürüst 
kişiler olması gereken bu kişilerce kullanılması veya kullandırılması halinde genel hükümlere göre 
daha ağır cezalara çarptırılması, birçok devlet tarafından öngörülen caydırıcı niteliği yüksek bir ted
bir olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamuoyunun vicdanında derin yaralar açan ve ilgilileri, 
öncelikle kamuoyu vicdanında yargılanan suiniyetli, yolsuzluklara açık bu kara sermaye sahip
lerinin, gerçek yatırımcı ve köklü sermaye sahiplerinden ayrılması, yasanın verdiği tüm yetkilerden 
yargılanmaları gerekmektedir. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı, toplumun üzerine kâbus 
gibi çöken bu insanlara saygı ve itibar gösterilmemelidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamuoyunun bankalar konusunda neden bil-
gilendirilmediği, resmî açıklamalarının yapılmadığı sorgulanmaktadır. Sadece yazılı ve görsel 
basının aktardığı bilgilerle kamuoyunun bilgilendirildiği sıkça dile getirilmektedir. 4389 sayılı 
Yasayla getirilen müeyyidelerle, itibar ve itimat müesseseleri olan bankaların çıkacak haberlerle 
yıpratılmaması, tasarrufçuyu endişelendirmemesi ve sektöre zarar vermemesi amaçlanmıştır. Bu 
konuda gerekli görülen bilgileri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu toplantılarında ver
mektedir. 

Kamuoyunda, bazı bilgiler mevcut değil diye hiçbir çalışma yapılmadığı gibi bir sonuç çıkarıl
maması gerekir. Bu konuda bilgilerin sınırlı verilmesinin amacının, sektöre zarar vermemek ve iti
mat ve itibar kurumları olan bankaların korunmasını sağlamak olduğu kanaatindeyiz. 

Bugünkü haliyle ülkemizde faaliyet gösteren 80 banka içerisinde hiçbirisine, 57 nci 
cumhuriyet hükümetimiz tarafından kuruluş izni verilmemiştir. Yine, hükümetimiz zamanında, bu 
konuda bir özelleştirme de yapılmamıştır. 

57 nci cumhuriyet hükümetimizin, 22.12.1999 tarihinde 5 bankayla ilgili olarak almış olduğu 
karar, milletimizin esenliği ve menfaatlarına göre olmuştur. 

Aynı şekilde, 27.10.2000 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kararıyla, 2 
bankanın Fona devri de aynı amaçlar gereğince yapılan işlemlerdir; kararlılıkla uygulamaya konu
lan kanun ve istikrar programlarının bir gereği olarak uygulanmış, bazı çevrelere menfaat temin 
edilmesine çalışılmamıştır. Hiçbir kimseyi ya da kuruluşu kayırmak amacıyla değil, partizanlıktan 
ve siyasal hesaplardan uzak bir anlayışla, ekonominin ve kanunların gerekleri çerçevesinde rasyonel 
ve cesur bir karar alınmıştır. 

Bankacılık sektörü ve malî sektörle ilgili eskiden beri yapılagelen birkısım yanlışlara hep bir
likte dikkat edip, özellikle, mevzuattan kaynaklanan sorunları nasıl bertaraf ederiz diye düşünmeye 
ve çalışmaya bir bütün olarak başlamış olmamız memnuniyet vericidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Fona intikal eden bankaların özkaynaklarındaki erime, 
57 nci cumhuriyet hükümetimizin almış olduğu kararlar neticesi değildir; 1994 yılından beri devam 
eden malî sektördeki sıkıntı, Uzakdoğu ve ardından Rusya kriziyle tırmanmıştır. Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonuna devredilen bankaların özkaynaklarındaki erimeyi, sadece malî sektördeki sıkıntı, 
Uzakdoğu veya Rusya kriziyle izah etmek de doğru değildir. Bu bankaların yönetimlerinin başarılı 
ve dürüst olarak çalışıp çalışmadıkları, büyük kredilerini kimlere ve hangi gruplara kullandırdıkları, 
bu kredilerin dönüp dönmediği önemlidir. Fondaki bankalarla ilgili yapılan incelemeler ve soruş
turmalar sonucu belirlenen kirlilik de kamuoyunun malumlarıdır. Kamuoyunda, özellikle 
Interbankın devrinden sonra yakinen bilgi sahibi olunan ve bankaların içinin boşaltılması olarak 
tabir edilen husus bu bankalarda araştırılmakta ve gerekleri yapılmaktadır. 

Bilindiği gibi, bankaların malî bünyesinin ciddî bir şekilde zayıflamakta olduğunun tespiti 
halinde, bankaya bir süre verilerek, banka yönetim kurulundan sermayenin artırılması veya ser
mayenin ödenmeyen kısmının tahsili veya sermaye benzeri kredi temin edilmesi, kâr dağıtılmaması, 
tahsilinde tehlike görülen alacaklar için karşılık ayrılması, birkısım şubelerin kapatılması, yeni per
sonel alımının durdurulması, masrafların kısılması, iştirak veya sabit değerlerin kısmen veya tama
men elden çıkarılması, kredilerin sınırlandırılması, durdurulması, verimsiz veya donuk kredilerin 
takibiyle ilgili önlemlerin artırılması, mevzuata aykırı fiilleriyle bankanın malî bünyesini zayıflat
tığı tespit edilen personelin bankayı temsil yetkilerinin kaldırılması, malî bünyenin güçlendirilmesi 
için gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması istenir. 
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Bu açıdan bakıldığında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bağlanan bankaların malî yapıların
daki olumsuzlukların tespiti yapılmış ve gerekli tedbirlerin alınmış olduğu görülmüştür. Bankacılık, 
takdir edersiniz ki, bir güven müessesesidir. Bu müesseselere duyulan güvensizliğin piyasalarda 
yaratacağı tedirginlik ve olumsuzluk bütün sektörleri sıkıntıya sokar. Dolayısıyla, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalarla ilgili devirler, devirden evvel alınan tedbirler sonu
cu gerekli iyileştirme sağlanamadığı için gerekmiştir. 

Bu operasyonların amacı, istikrar programının başarılı olması ve enflasyonun önlenmesinin 
önşartı olan malî sektörün sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ilk 
bankalardan sonra mevduatta garantinin yüzde 100'e çıkarılmasıyla, küçük grupların banka sahibi 
olma hevesinin nasıl arttığı kamuoyunun malumlarıdır. Köklü grupların bu sektör içerisinde yeri ve 
çabası inkâr edilemez bir hadisedir. 

Burada bir hususun üzerinde durmakta fayda vardır. 4389 sayılı Bankalar Kanununda, 
kamuoyunda off-shore tabir edilen kıyı bankacılığına ilişkin uygulamalar konusunda düzenleme 
yapılmamış ve bu, kurulun yetkisine bırakılmıştır. Bugün off-shore bankacılığı yapan bankaların, 
tasarruf sahiplerine, vergi, fon gibi avantajları değerlendirerek verdikleri yüksek faizler ve topladık
ları mevduatları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında bulunmadığı için tasarruf sahipleri 
mağdur olmuştur. 57 nci cumhuriyet hükümeti, bu mağduriyetin tasarrufçu açısından bir nebze 
giderilmesi için çalışmalarına da hız vermiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar iflas etmemiş, sadece ortaklık hakları, 
yönetim ve denetimleriyle hisse senetleri fona devredilmiştir. Rehabilitasyon çerçevesinde 
sözkonusu bankaların üst yönetimleri değişmiştir. Bankaların Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna 
devrinin tüm kesimlerce olumlu karşılanması, alınan kararların yerinde olduğunu göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetlerin aldığı kararlar ve bunları uygulamaktaki 
kararlılığı hükümetlerin başarı ve başarısızlığını ortaya çıkarır. 57 nci cumhuriyet hükümetinin ilk 
günden itibaren aldığı kararlar ve izlediği politikalar sonucu, 1999 yılından önce yüksek enflasyon 
ve yüksek faizle içice yaşayan halkımız, 1999 yılı başında yüzde 100'lerde olan faizlerin yıl sonun
da yüzde 40-50'lere, gecelik faizlerin yüzde 20-30'lara çekilmesiyle bir nebze rahatlamıştır. 

Yıllardır üretim yapmayan, elindeki nakdini faizle değerlendiren sanayici, tüccar ve serbest 
meslek erbabıyla, elindeki fonlarla, sadece, devletin ihraç ettiği yüksek faizli bono ve tahvilleri 
alarak kâr eden banka ve fınans sektörü ilk kez bu dönemde, devletin ihraç ettiği düşük faizli, uzun 
vadeli borçlanmayla, artık kâr etmek istiyorlarsa, devlete para satarak bunu yapamayacaklarını 
anlamış olmaktadırlar. 

Rantiyecilerin gelir kaynakları olan faizin düşürülmesi ekonominin bir gereği, yatırım ve üre
tim yapacakların vazgeçemeyeceği bir enstrüman olarak kabul edilmiş, maliyetlerinin indirilmesi 
için 57 nci hükümetin almış olduğu ve tüm çevrelerde kabul gören kararların etkisiyle faizler 
düşürülmüştür. 

Bilindiği gibi, banka kurmaya, yabancı ülkelerde, özellikle banka sahiplerinin geçmişi ve mal 
varlıklarıyla ilgili çok sıkı bir araştırma yapılıp ondan sonra izin verilmektedir. 

4389 sayılı Yasanın 7 nci maddesinin ikinci fıkrasıyla ülkemizde de banka kuracaklarda 
aranacak şartlar belirlenmiştir. Geçmişte ise eski 3182 sayılı Bankalar Kanununun 5 inci maddesi 
gereğince kuruluş izni verilmekte ve aranılan şartlar yine bu maddede belirtilmişti. Ancak, mevzu
atın, her nedense, sıhhatli uygulanmadığı görülmüştür. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; banka sahipliğinin, alelade bir yatırım değil, bir ayrıcalık 
olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Fonda olan bankaların büyük bir kısmında, firma sahibi veya 
ortakların, bankaların kaynaklarını, emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde kendi 
lehlerine kullandıkları veya hissedarların oluşturduğu sermaye grubuna aktardığı görülmektedir. 
Geçmişte banka sahibi olan birkısım sermaye sahiplerinin sermayelerinin durumu araştırıldığı bir 
ortamda, banka sahibi olmalarına izin verilmesi, devlet içerisinde nasıl etkinlik sağladıklarının da 
bir göstergesidir. 

Sümerbankın ve Etibankın özelleştirilmesi, İnterbankın Cavit Çağlar'a satışı, Murat Demirel'in 
Egebankı alması, Ali Balkaner tarafından Yurtbankın kurulmasına izin verilmesi, hep birlikte değer
lendirilmesi gereken hususlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçenlerde basına yansıyan bir haber dikkatlerinizden 
kaçmamıştır. Dünyanın en büyük 12 bankası, toplanarak, bankaların "sadece mal varlıklarının kay
nağının yasal olduğunu açıklayabilen ve kimlikleri net olarak teyit edilebilen müşteriler kabul edile
cektir" şeklinde bir karar almışlardır. 

Karaparayla etkin mücadele için bankalar çok önemlidir. Karaparayla mücadele edecek 
bankanın patronunun ve yönetim kuruluna girecek, bankalarda yöneticilik yapacakların, bir işe 
bulaşmamış olması araştırılmalıdır. Yapılacak olan rehabilite çalışmalarında bu hususlara dikkat 
edileceğini umuyorum. 

Geçmişte bir kamu bankasında da görev yapan ve kendisini profesyonel bankacı olarak gören, 
kamuoyunun kendisini çok iyi tanıdığı şahıs, her gittiği bankayı -kamu bankası hariç- Fona teslimi 
başarmıştır. Bu tür yöneticiler sektördeki bu sıkıntıların sebebidir. 

İsmi kamuoyu tarafından bilinen bankacı, Yaşarbankta genel müdür yardımcısı, Emlakbankta 
genel müdür -Bako olayıyla görevinden ayrılmış- Tuncabankta, daha sonra Kıbrıs Yurtbankta 
yönetici, Sümerbankta genel müdür, Etibankta genel Müdür... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eski bankalar kanununun 64 üncü maddesi uyarınca, 
sahibi bulunduğu Interbank gözetim altındayken, bu bankanın sahibi Etibankın özelleştirme ihale
sine girerek pay almıştır. 

Sümerbankın satışı şaibelidir. Görünüşte işadamı Hayyam Garipoğlu tarafından alındığı halde, 
bu bankanın Nesim Malki tarafında aldırıldığı konusunda yaygın iddialar vardır... 

Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim, devam edin... Süreyi ben veriyorum... Buyurun... Önemli bir 
konu bu... 

HAYRETTİN ÖZDEMİR (Devamla)- Etibankın özelleştirilme çalışması sırasında Özelleş
tirme İdaresinin üst yöneticileri, daha sonra özelleştirilen anılan bankanın murahhas üyeliğine geti
rilmişlerdir, bilahara genel müdürlüğünü üstlenmişlerdir. Bu, son derece sakıncalı bir örnektir. 

Bir kamu görevlisinin, ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı kamu personel rejiminin teme
li olmalıdır. Nitekim bu konuda 2.10.1981 tarihli 2531 numaralı Kamu Görevlerinden Ayrılanların 
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun yürürlükte bulunmaktadır. 

Bu kanunun 2 nci maddesi "Kamu görevlileri ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içerisinde hiz
metinde bulundukları kurum ve kuruluşlara karşı, ayrıldıkları tarihten başlayarak, üç yıl süreyle doğ
rudan ve dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik 
yapamazlar" hükmünü içermektedir. 
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Yapılan incelemeler sonucunda, önce Yurtbank, sonra da Egebank, Esbank, Sümerbank, Eti-
bank ve Bank Kapitalin sahiplerine ve yakınlarının mal varlıklarına, Bankalar Kanununun 14 üncü 
maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, mahkeme kararıyla, ihtiyatî tedbir konulmaya başlanmıştır. 

Geçmişte Fona devredilen bankaların sahibi ve yöneticileri için yapılmayan işlemler, bugün, 
çok kısa sürede yapılmaktadır. Birkısım banka sahibi ve üstyönetici hakkında devlet güvenlik 
mahkemelerinde ceza davaları açılmış, birçoğu da tutuklanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu bankalardaki batık kredi ve alacakların, İcra ve İflas 
Kanununa göre değil de, kurum tarafından, 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanuna göre tahsili için gerekli yasal düzenlemeler yapıldığında, gerekli kanun maddeleri düzen
lendiğinde kurula büyük bir avantaj sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Fona devredilen bankalar, bankacılık işlemleri yapmaya 
devam etmektedir; mevduat kabul edip, kredi vermekte, tüm bankacılık işlemlerini yapmaktadırlar. 
Fona devredilmeden evvel, yüksek faiz verilerek toplanan mevduatlar bu bankalar için risk oluş
turmaya devam etmektedir. Bu mevduatların tutulması için, yine yüksek faiz verilmekte, faiz dü
şürüldüğü zaman bu mevduatların çıkışını karşılayacak nakit aranmaktadır. Bu parayı ya Fondan 
veya yine yüksek faizle piyasadan bulmak gibi bir mecburiyet vardır. Fondaki tüm bankalar bu 
durumda değil, doğal olarak, kötü durumlarını düzeltmek, bankaları, gerektiğinde, yaşatmaya 
uğraşmak yerine tasfiye etmek, birleştirmek de Fon için, sektör için ve ekonomi için orta vadede 
kârlı gözükmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bu hususu dikkate alacağını 
da ümit ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; fondaki 10 bankanın rehabilitesi için, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulunun önerileri doğrultusunda, Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 
ve Hazine Müsteşarlığının çalışmaları devam etmektedir. Bu bankaların özkaynakları, kârlılık
larının artırılması ve takipli kredilerinin azaltılması için alınan tedbirler radikal bir şekilde uygu
lanmaktadır. Fona devredildikten sonra, halen, yüksek faiz veren bu bankaların, yüksek faiz ver
meleri, kurulun tavsiyeleri doğrultusunda, engellenmiştir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu uygulamalarından da görüleceği üzere, kimseye 
ayrıcalık tanımadan, kanuna aykırı işlemlerde bulunanlar hakkında gerekenin yapıldığına herkesin 
itimat etmesi gerekir. 

Yaşanan olaylarda bankacılık sektörünün ve bankacıların itibar ve itimat kaybettikleri yaygın 
bir kanaattir. Halbuki, itimada en çok ihtiyaç duyulan sektör, bankacılık sektörüdür. Bu alandaki 
tahribat, zaman kaybedilmeden elbirliği içerisinde giderilmelidir ve giderileceğine de inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu düşüncelerle, Yüce Heyetinize şahsım ve Grubum 
adına saygılarımı sunarım. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 
Söz sırası, Demokratik Sol Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker'de. 

Buyurun Sayın Türken (DSP ve MHP sıralarından kalkışlar) 
DSP GRUBU ADINA MASUM TÜRKER(İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclise şahsım ve Demokratik Sol Parti Grubu adına içten 
saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün burada, aslında demokrasi açısından tarihî bir gün yaşıyoruz. 
Gündemimizin 114 üncü sırasında yer alan, iktidar grubu olarak günümüzde çok hassas bir şekilde 

- 5 4 -



T.B.M.M. B : 12 7 .11 .2000 O : 1 

ele alınan ve kamuoyunda çok tartışılan bankacılık sektörüyle ilgili bir genel görüşmenin öngö-
rüşmesinin yapılması gündeme gelmiştir. Bu, tarihî bir süreçtir; çünkü, iktidar, muhalefetin geç
mişte verdiği önergelerin bu dönemde duyarlı olarak erkene alınmasında mutabık kalmıştır. 

Bu noktadan baktığımız zaman, bu öngörüşmede varmamız gereken sonuç veya bu tartış
maların bizi götüreceği yön, acaba çok hassas olunan, kamuoyunda herkesin büyük bir ilgiyle 
izlediği, gazetelerde, özellikle bankacılık sektöründe çeşitli söylentilerin, çeşitli satır aralarında yer 
aldığı bir dönemde, bankacılık sektörünün bu hali, bu durumu nasıl oluştu? Yani, başka bir tabirle, 
bankacılık sektöründe biz, bugüne nasıl geldik? 

"Bugüne nasıl geldik" sorusunu sorduğumuz zaman, ne 57 nci hükümeti, ne 56 ncı hükümeti 
ne 55 inci hükümeti, salt, tek başına tenkit etmek, eleştirmek mümkün değildir. Bu sorun yılların 
birikimidir. 1960'h yıllarda tasfiyeye giren Sağlık Bankası, Tutum Bankasının sonuçları hakkında 
kamuoyunun hâlâ bilgisi yoktur. 1980'li yılların başında, o tarihte Ziraat Bankasına ilhak edilen 
Odibank, Bağbank, İstanbul Bankası, Hisarbank ve benzeri diğer bankalar Ziraat Bankasına yük 
olurken, bu konudaki yolsuzluklar, bu birleşmeye neden olanların akıbeti konusunda hâlâ tartışma 
yapılmaktadır. 

Bankacılık sektörünün bu denli, bu kadar özenli olarak ele alınmasının nedeni, bankacılık sek
törünün özellikle liberal ekonomilerde, serbest piyasa ekonomilerinde, hatta, karma ekonomilerde, 
ekonomiyi belirleyen ciddî bir sektör olmasından kaynaklanıyor. Çünkü, bankacılık sektöründe 
gerekli güven sağlanamamışça, gerekli istikrar sağlanamamışça, o ülkenin ekonomisinin gelişmesi
ni beklemek, o ülke ekonomisinde atılımlar beklemek mümkün değildir. 

Nitekim, ülkemizde, burada sık sık kürsülerde dile getirildiği şekilde, 1994 yılında yaratılan 
sunî kriz sırasında kapatılan üç bankanın, aradan altı yıl geçmesine rağmen halen tasfiyesi tamam
lanmamıştır, tasfiye işlemleri devam etmektedir. 

İşte, böylesine bir tarihî gelişiminde, daima belirli bir yerlerde olumsuzluklarla karşılaşılan 
bankacılık sektöründe, üzülerek söylemeliyiz ki, biraz önce tüm hatiplerin üzerinde mutabık kaldığı 
bir yasal düzenleme yapılmıştır. Bu yasal düzenlemede, mevduat, yüzde 100 oranında garanti 
edilmiş ve onu izleyen işlemlerde, kapatılan bankaların nelere sebep olduğu göz önüne alınmaksızın 
ya da yine, bilinerek, bir saadet zincirinin kurulmasının temel taşları atılmıştır. Nedir bu temel 
taşları saadet zincirinin, o tarihlerde atılan; bankacılık sektörü, yalnız mevduat sahiplerini tedirgin 
etmemiştir, o üç bankaya zamanında kredi-line açmış, akredite etmiş, bazı akreditiflere karşı 
muhabir banka olmuş ya da ciddî bir şekilde kredi vermiş olan dışkredi kaynaklarının, kurum
larının, bu ülkenin kredi değerine şüpheyle bakmasına, Türkiye'nin dışborçlanma olanaklarının 
kısıtlanmasına ve çok pahalı olmasına neden olmuştur. İşte, bu gelinen nokta, çıkış noktası, 
Türkiye'de, içborçlanma yoluyla çözümlenmiş ve ciddî bir şekilde kamu kâğıtları piyasaya veril
meye başlanmıştır. İşte, böylesine bir düzenin temel taşları ortaya atıldığı zaman ne olmuştur; 
bankalar, az faizle elde ettikleri kaynakları, risksiz, yüksek faizle devlete plase etmişlerdir. 

Bu saadet zinciri, bir taraftan vatandaş, verdiği mevduatın garantisinin rahatlığı içinde devam 
ederken, diğer taraftan da büyük paralar kazanan bazı bankaların sahiplerinin, görülmeyecek şekil
de kendi gruplarına, kendilerine doğru, kamuoyundaki bilinmiş şekliyle, banka boşaltma yön
temiyle kendilerine aktarmışlardır ve bu aktarmalarda kullanılan faizlerin yüksek olmaması 
gerekiyordu; çünkü, devletin, kamu kâğıtlarına verdiği faiz kat be kat fazlaydı; ama, bu saadet zin
ciri, zaman içinde bozulmuştur. Ne zaman bozulmuştur; Bankalar Kanununun yetersiz olduğu 
anlaşılmıştır. 55 inci hükümet döneminde, hükümette bulunan partileri dışarıdan destekleyen par-
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tiyle yapılan özel protokolün 7 nci maddesinde bile öncelikli işler arasında Bankalar Kanununun 
çıkarılması yer almıştır; ama, bu kanun bir türlü çıkarılamamıştır; çünkü, lobiler, çünkü, saadet zin
cirinden yararlanan ve bu yararlanma anında bankaları boşaltanlar, bu kanunun çıkmasını çeşitli 
şekillerde engellemişlerdir. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Hükümeti etkilemişlerdir. 

MASUM TÜRKER (Devamla) - 56 nci hükümetin, seçimi güvenli ortamda sağlama dışında 
getirdiği tek konu Bankalar Kanununun çıkarılmasıdır. Dönemin Başbakan Yardımcılarının, 
Hazineden sorumlu Devlet Bakanının, Maliye Bakanının çalmadığı kapı, görüşmediği milletvekili 
kalmamıştır; çünkü, bu kanun çıkarılmadığı takdirde banka boşaltmalarının devam edeceği, yasal 
boşlukların olduğu açıkça anlatılmaya çalışılmıştır. 

Şimdi, denilebilir ki, bankaların içi boşalıyordu, denetim mekanizmaları devleti yönetenlerin 
elindeydi, neden bir şey yapılamadı? Bunu, ne 53 üncü hükümet yapabildi, ne 54 ne 55 ne 56; 57'ye 
gelene kadar...Çünkü, mevcut olan kanun hükmündeki kararname, çeşitli nedenlerle boşluktaydı, 
kurulmuş saadet zincirini destekliyordu ve bu kanun hükmündeki kararnamenin dayandığı kanun ve 
bu kanun hükmündeki kararnamenin, aklına estikçe, sıkıştıkça başvuranların, mahkeme aracılığıy
la Anayasa Mahkemesinden maddelerini iptal ettirmesinin rahatlığı vardı. 

İşte, değerli milletvekilleri, biraz önce hükümet adına konuşan Devlet Bakanımızın belirttiği 
gibi, bu Meclis, 57 nci hükümetin daha güvenoyu almadan getirdiği Bankalar Kanununu çıkar
mıştır; Bankalar Kanunu çıktı. 

Şimdi, denilebilir ki, haziran ayının 18'inde çıkarılan bu kanuna rağmen, neden içi boşaltılan, 
usulsüz davranan bankalara el konulmamıştır? O çerçevede çıkarılan kanunun, incelendiği zaman, 
bugünkü sonuçlara ulaşabilecek bir yaptırım gücü olmadığı görüldü. Eğer incelenirse, eğer bakılır
sa, 19 Aralıkta çıkarılan düzenlemelerle, eksik olan yaptırımların bu Meclisin oylarıyla getirildiği 
görülecektir. Burada, muhalefeti, iktidarı önemli değil, 21 inci Dönem Meclisi, bundan sonra, 
bankaları soyacak, içini boşaltacak, bankaları kişisel bankası olarak göreceklere karşı gerekli 
düzenlemeleri yapmıştır, gerekli rasyoları getirmiştir. Grup içi kullanılan kredilerin, istenilen 
kişilere devredilen kredilerin, artık, banka rasyoları içinde dikkate alınacağı kabul edilmiştir ve 
dikkat edilirse, Bankalar Kanunundaki o değişiklik, aralık ayında kabul edildikten iki gün sonra, 5 
banka Mevduat Sigorta Fonu kapsamına alınmıştır. 

Şimdi, bu bankalar kapsama alındığı zaman ne oldu? Birçok arkadaşımız, içeride ve dışarıda 
bankalarla ilgili boşaltmalar olduğunu, devlete yük olduğunu haklı olarak söyledi; ama, o 
bankaların gelişi, o bankalarda olan biteni dengeleyebilecek bir yasal mevzuatın yeterli olmadığını 
hepimiz biliyoruz. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)- Kim çıkardı?!. 
TURHAN GÜVEN (İçel)- Doğru gelseydi!.. 

MASUM TÜRKER (Devamla)- Şimdi, bankalar konusunda, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu altmış gün önce göreve başlamıştır, kuruluşunu tamamlamıştır. Bu Kurulun oluş
masında, 57 nci hükümet, devlet olarak, siyasal olarak elinde mevcut olan bir yetkiyi özerk bir kuru
ma devretmeyi kabul etmiştir. Kim ne derse desin, siyasal gölge bankacılık sektörü üzerinden 
kaldırılmıştır. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) Bu gerçek, bu konuda elde edilen başarı, 57 nci 
hükümetin programına aldığı, burada özenle savunduğu, bankalardan siyasetin elini çekip, 
bankacılığın kirlenmesini engellemekti. 
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Değerli milletvekilleri, bankacılık sektörü çok dikkat isteyen, özen isteyen, geleceği şekil
lendirmeye yönelik çeşitli kararların alınabileceği bir sektördür. Bankacılık sektöründe meydana 
gelecek her değişikliğin, dünya fınans kamuoyunda Türkiye'yi zor durumda bırakacağı gerçeğini 
her zaman bilmek, düşünmek ve üzerinde değerlendirme yapmak konumundayız. Bu, siyasetçi 
olarak bizim, medya olarak yönlendirenlerin ve en önemlisi, bankacılık sektörünün sahibi konu
munda olan özel sektörün... 

Bugün, bankacılık sektörünün, önemli boyutlarda, kamuoyumuzda ön sıralarda yer almasının 
bir tek sonucunu söyleyeceğim; bazı bankaların yurt dışında akredite olma ölçüleri düşmüştür, o 
bankalar akreditiflerini kabul ettirememektedirler. Neden; çünkü, Türkiye'de bankacılık sektörünün 
kötü amaçlarla kullanıldığı anda, o kişilerin görülmeleri, yakalanmaları olasılığını veren bir yasal 
düzenlememiz vardır. Bu yasal düzenlemenin olmadığı bundan önceki dönemde, Türkiye'nin tüm 
bankacılık sektörüne bu kapı kapanmıştı; ama, şimdi, yalnız güçlü olamayan, yalnız olaya uzun 
vadede bakamayanlar için geçerli olan bir düzenlemedir. 

Değerli milletvekilleri, kamuoyunda, sanki, hükümetin içinde, bu konudaki düzenlemelere 
duyarlılık gösterilmemiş gibi, yapılan operasyonlarda yalnız ve yalnız bir bakanımız ve Düzenleme 
Kurulu Başkanımız gösterilmektedir. Bir kere, bunu gösterenlere teşekkür ediyoruz. Niye teşekkür 
ediyoruz; bu bakan 57 nci hükümetin bakanıdır, bu başkan 57 nci hükümetin döneminde atanmış 
bir başkandır ve tabiî ki, dürüst yönetim anlayışını benimsemiş olan, özellikle mensubu olduğum 
Demokratik Sol Partinin dayandığı anlayış olan, Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit tarafından 
özellikle hassasiyetle benimsenen bu anlayışın, bugün, bankacılık sektöründe de var olmasını 
görmek ve bu konuda hükümet adına görevlendirilenlerin alkışlanmasını görmek, bizi kıskandır
maz, mutlu eder, kıvançlı kılar, sevindirir. Bunun bilinmesinde fayda vardır. (DSP sıralarından 
alkışlar) Çünkü, bir bakan, bir kurum başkanı, bu konuda siyasî desteği arkasında bulduğu sürece 
üstüne gidecektir. 

Değerli milletvekilleri, 56 nci hükümette başlayan, 57 nci hükümette ciddî bir şekilde, oya işler 
gibi örülen bir husus var: MİT'in, polisin ve bankacılık sektörünün üzerindeki siyasal gölge 
kaldırılmıştır. Onun için, bugün, sonuca ulaşılabilmektedir, tabu diye bilinenler sorgulanabilmekte-
dir; bu konuda "ben, medya sektörünün hâkimiyim" diyebilenler bile hesap vermeleri gerekiyorsa, 
hesap verme noktasına gelmektedirler. 

Bu konuda çok sevinebiliriz; birileri yargılanıyor, birileri kötü duruma geliyor, ne güzel diye iş 
aleminde alkış tutabiliriz; ama, bu, doğru değil. Bankacılık sektörünün zor durumda kaldığı, sürek
li dile pelesenk edildiği bir dönemde, bu sektörün kaynak aktardığı reel sektörü de düşünmek zorun
dayız; eğer, bu bankaların kaynak aktardığı, ilgili olduğu reel sektörü düşünmezsek, birdenbire, 
karşımızda, bu akşam iş sahibiyken, yarın kocaman bir işsiz ordusu bulabiliriz. 

Değerli milletvekilleri, işte, bankacılık sektörüyle ilgili bir söz söylerken, bir tartışma 
yaparken, bir fikri oluşturup geliştirirken, iç ve dış kamuoyunu dikkate alarak; ama, doğruyu 
bularak, asgarî müşterekte uzlaşmak zorundayız. Eğer uzlaşamazsak, eğer bankacılık sektörü 
üzerinde bir gölgenin, bir bulutun dolaşmasına izin verirsek, iyi-niyetli, milletini seven, varlığını bu 
ülke uğruna veren işadamlarımızı, esnafımızı, sanatkârımızı, bu konuda çalışan insanımızı zor 
durumda bırakmış oluruz. 

Bilinmelidir ki, bu Meclis, Bankalar Kanununda verdiği yetkiyle, hükümet, bugüne kadarki 
uygulamalarıyla, bankaların içini boşaltan, soyan, hâlâ bilemediğimiz yasal boşlukları kullanıp 
boşaltmaya ve soymaya devam edenlerin üzerine gidecek tüm kamu görevlilerinin arkasında, siyasî 
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kararlılıkla, üç partinin -Demokratik Sol Partinin, Milliyetçi Hareket Partisinin ve ANAP'ın- ortak
lığında kurulan 57 nci Hükümet, kararlılığında devam edecektir. (DYP sıralarından "belli oluyor" 
sesleri) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, şifresiz, şeffaf bir toplum özlemi içindedir. Türkiye'de şifrel
erle dönen paraların, şifrelerle çeşitli hesaplara yatırılmışların sona erdiği bir dönemi yaşıyoruz. 
Temel sıkıntı burada. Geçmişte, çeşitli şifrelerle, şeffaf olmayan ve kirliliğe neden olan bu işlem
lerin artık, yapılamayacağı bir günü, bir dönemi yaşıyoruz. İşte, bu noktadan bakıldığı zaman, 
değerli milletvekilleri, bu hükümet, mafya ekonomisine dur demiştir; suiistimal ekonomisini dur
durmuştur; yolsuzluk yapan ve kamu fonu olan paraların birilerinin hesabına gidip, reel ekonomi 
içinde katmadeğer yaratmasına engel olanların önüne set çekmiştir ve bunlar, ciddî bir şekilde 
yargıya intikal etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, şu anda konu yargıdadır. Yargının, bu konuda vereceği kararlar, eğer 
yeniden yasal düzenleme gerektiriyorsa; bizler, tekrar tekrar bu yasaları ve bunları daima dikkate 
alarak, kamuoyunun haklarını ihlal etmeyecek, tasarrufçunun mevduatını kendi cebine geçirtmeye
cek; bankacılığı, şahıs bankasından, toplumsal bankacılık anlayışıyla yönetecek, sahiplenecek bir 
düzenin temelini atmak konumundayız. 

Değerli milletvekilleri, işte, buradan baktığımız zaman, mevduata verilen güvence yavaş yavaş 
azaltılıyor. Biz siyasilerin, kamuoyu oluşturan medyanın, bu konuda, vatandaşı ciddî bir şekilde 
aydınlatması gerekmektedir ve özellikle bankalarda çalışan şube müdürlerinin bile, banka sahibi 
kadar sorumlu olduklarını, bu yasaya göre kendisine mevduat yatırmaya gelen kişiyi offshore 
hesaplarına yönelttiği zaman, sorumlu olduğunun uyarılması gerektiğinin bilincini birlikte yer
leştirmek zorundayız. 

Değerli milletvekilleri, bankacılık sektörü, bugün ülkemizde servet transferinde kullanılması 
hedeflenen, amaçlanan bir sektördür. Bu konuda iyiniyetli olmayan, reel ekonomi yerine soygun 
ekonomisini kendine edinenler, nasıl bankalardan imkân alabilirim diye düşünürler ve bu konuda 
ilk hedef seçtikleri şey de kamu bankalarıdır. Bakınız, şu anda kamuoyunda el konulmuş, Tasarruf 
Mevduat Sigorta Fonuna geçmiş 10 banka özel bankadır; ama, gazetelerimizde genellikle işlenen 
konu kamu bankalarıdır. Sanki, kamu bankaları bu 10 bankanın bu hale gelmesine neden olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, neden yapılıyor bu: Kamu bankalarımız şanssız. Yakında yapılacak 
İçtüzük değişikliğinde bunu dikkate almak lazım. Halka açılmamış bir bankanın genel kuruluna 
girip, ortaklar arasında, yöneticilerle birlikte, konuşulanı, herhangi bir kişi, gazeteci, dışarıdan bir 
kişi izleyebilir mi, bilebilir mi ne olup bittiğini? Ama, gelin görün ki, kamu bankaları Türkiye 
Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunda tartışılırken, siyasî mülahazalar araya girer, siyaset 
nedeniyle, hangi bakan, hangi siyasî otorite hedef alınmışsa, ona bağlı olan bankayla ilgili konular, 
temcit pilavı gibi gündeme getirilir. 

Değerli milletvekilleri, bu bankalar ne iktidarın ne muhalefetin; kamu bankaları, halkın 
bankasıdır, kamunun bankasıdır. Devlet bankası demek, sahibi kamu olan banka demektir. 

Şimdi, bu bankalar üzerinde, bugünlerde oynanan bir oyun bugünlerde sahnelenirken, buna 
izin vermemeliyiz. Yakında -dün Türkiye Büyük Millet Meclisine hükümet tarafından gönderilen-
bankaların özelleştirilmesi gündeme gelirken, birçok kişi bu konuyu tartışacaktır; neden; bu 
bankaların özelleştirilmesinde acaba bana da bir şey düşebilir mi diye düşünenler, bu konuyu sürek
li tartışılır, değer düşürür hale getireceklerdir. 
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Biz, kamu bankalarına sahip çıkmak zorundayız, kamu bankaları yöneticilerine sahip çıkmak 
zorundayız; ancak, aralarında usulsüzlük yapan varsa, aralarında saptanan kişiler varsa, zaten gere
ken yapılacaktır, yapılıyor da. 

Değerli milletvekilleri, biz, siyaseten, karşımızdaki kişiye doğru atılan bir okun sevincini yaşa
ma duygusunu içimizde tutarsak, o okun bir gün bize de isabet edeceğini düşünmek zorundayız; 
çünkü, o okun isabet ettiği herkes, yarınlara taşınacak bir yeni yükün başlangıcıdır, tıpkı, geçmişte 
yapılanların bugüne taşınması gibi; ama, bu bankacılık sektörü öylesine bir sektör ki, bunun önem
li olduğunu Türkiye Cumhuriyetini kuranlar çok iyi anlamış. Dönemin bölge bankaları, 
Adapazar'ında kurulanı, diğer şehirlerde kurulanı desteklemişlerdir. Dünya buhranında, para poli
tikalarının önemli olduğu dönemde, Türkiye Cumhuriyetinin çıkarları dışında hareket edilince, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurulması gündeme gelmiştir. Bugün, bankacılık sektöründe, 
Atatürk'ün kurduğu, Atatürkçü bir bankacılık anlayışını, milliyetçi bir bankacılık anlayışını taşıyan 
Türkiye İş Bankasını, bankacılık sektörümüzde örnek almaktan kaçınmışızdır, kaçınılmıştır. Bunun 
sorumlusunun kim olduğu önemli değildir. Bu olgu bile, bankacılık sektöründe, kişilerin banka 
sahibi değil; toplumun banka sahibi olduğu anlayışının yerleşmesi gerekir. 

Değerli milletvekilleri, bankacılıkla ilgili çok şey söylemek mümkün; ama, bankacılık sistemi, 
tüm müşterilerine -ister mevduat veren, ister kredi kullanan- gerekli korumayı sağlamayı, bu konu
da saydam, yani, kısaca şeffaf olmayı sağlayan bir bankacılık anlayışı getirilmek zorundadır. 

İşte, bu bağlamda, bir konuyu daha dile getirmek istiyorum. Yüce Heyet, kabul ettiği Bankalar 
Kanununda, bankaların kredi verdiği zaman, kredi kullananların, krediyi kullanmadan önce ve kul
landığı sürece denetlenmesi, denetletmesini yapmayan bankalara da cezaî müeyyide uygulanması 
hükmünü getirmiştir. Eğer bu hüküm, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 
önümüzdeki yıl içinde uygulanmaya başlanırsa, çaycının, şoförün, garsonun ortak olduğu hayalî şir
ketlere kredi verme dönemi de sona erecektir. 

Değerli milletvekilleri, bankacılık hukukuyla ilgili yapılan düzenlemeler, bundan sonra 
bankaları soymayı düşünenler için, bilinen yöntemlerle mümkün değildir; ama, bir gün, birileri 
çıkar, yenilikler getirebilir. İşte, bunun tek garantisi, bugün bu öngörüşmeyi yapan, burada görüşen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, getirilen her yeniliğe karşılık, yeni soymaya karşılık duyarlı 
olduğunu, tedbirli olduğunu göstermiş oluyor. 

Aslında, bu öngörüşmeyle, bugün, 21 inci Dönem milletvekilleri olarak, başkalarının, bizim 
adımıza, bazen çıkarları için, bazen de partiler arasında acaba bir problem yaratabilir miyiz diye 
getirdiği tartışmalara son verme günüdür ve diliyoruz ki, bankacılık sektörü iyi yönetilsin. 

Buradan, Demokratik Sol Parti olarak, şunu, özellikle kamuoyuna, bizi televizyonları başında 
dinleyen vatandaşlara duyurmak istiyorum: Dürüst olan, iyiniyetli olan, bu ülke için çalışan için, 
bankacılık sektörünün en iyi hizmeti vermesinden yanayız. Bu konuda, bankacılık sektöründe 
yarınlara yönelik düzgün çalışanların korkmaması gerektiğini söylüyorum. 

Değerli milletvekilleri, bizler, bugün, burada tartıştık. Bu konuda, bu görüşme olanağını veren, 
zamanında önerge veren Sayın Ali Coşkun ve arkadaşlarına ve diğer partili arkadaşlara teşekkür 
ediyoruz. 21 inci Dönem olarak, bankaların eliyle bu ülkenin soyulmasına izin vermeyeceğimizi 
duyuruyor; hepinize saygılar sunuyorum. (DSP, MHP, FP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Şimdi, söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemir-
li'de. 
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Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
bankacılık sektörüyle ilgili genel görüşme isteğinin öngörüşmeleri dolayısıyla partim adına söz 
aldım; hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, sözlerime başlarken, kısa bir ufuk turu yapmak istiyorum. 
Ülkemiz, geçmişte, ekonominin yürütülmesinde oldukça zikzaklar çizmiştir. Cumhuriyetin 

kuruluşuyla beraber piyasa ekonomisi sekiz yıl yürürlükte kalmış, bilahara iktidar, beş yıllık sanayi 
planı yaparak, devleti sanayi sektörüne fiilen sokmuştu. O gün için, eğitilmiş personel devlette 
vardı. Para yine devlette idi. Kalkınmamızı daha da hızlandırmak için, geçici bir süre zarfında fab
rikalar kurularak, çalıştırılıp, kâra geçtiğinde, bunlar halka satılacaktı. Bu işletmeler kuruldukça, 
yönetim kadroları, güç kullanmanın zevkiyle, kuruluşların devrine karşı çıkmışlar ve özelleştirme 
yapılamamıştır. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti, seçim bildirgesinde, kamu iktisadî 
teşebbüslerini özelleştireceğini açıklamasına rağmen, bürokrasi bunu da engelleyebilmiştir. 

1960 ihtilaliyle birlikte, ülke, karma ekonomi modeliyle yönetilmeye başlanmıştır. Karma 
ekonomi, merkezî planlama; yani, devletin ekonomiye mutlak hâkim olduğu bir model ile serbest 
piyasa ekonomisinin bir karışımından oluşacaktı. 1960-1980 yılları arasında, bu iki modelin 
muhtelif ağırlıklarda karıştırıldığını ve uygulandığını gördük. 1959 yılında, ülkemizin fert başına 
düşen millî geliri 583 dolar iken, İtalya'da 650 dolar, Japonya'da 420 dolar, İspanya'da 320 dolar, 
Yunanistan'da 400 dolar, Portekiz'de 280 dolar idi; yani, İtalya haricinde, ülkemiz, diğerlerinden 
çok daha iyi idi. Yirmi yıllık bir uygulamadan sonra; yani, bu karma ekonomi uygulamasından 
sonra, saydığımız bütün ülkelerden geride kaldık. Bu geri kalmışlığı, o günkü iktidarların yanlış 
model seçimi ve içerisine düştüğümüz siyasî istikrarsızlığa bağlamak mümkündür. 

1980 ihtilaliyle beraber karma ekonomik modelden ayrılma emareleri görülmüş, 1983 yılında 
da, ülkemizde serbest piyasa ekonomisi uygulaması tercihi yapılmıştı. O günden bugüne kadar, 
serbest piyasa ekonomisine geçişi, maalesef tamamlayamadık; zaman zaman geriye dönüşleri 
yaşadık. Mesela, 1994 ekonomik kriziyle bankalardaki mevduata sınırsız güvence getirdik. Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu bu güvenceyi veriyordu. Böyle bir güvencenin, serbest piyasa ekonomisiyle 
bağdaşması mümkün değildir. Bu geriye gidişten kısa bir süre sonra dönüleceği sözleri askıda kaldı 
ve bu güvence, sınırlanmış olmasına rağmen, günümüze kadar geldi. 

Günümüzün banka ve bankacılık probleminin kökü, kökeni, o yanlış geriye dönüş kararı ile 
512 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedir. Enflasyonun düşüşünün de, bu problemin çözümsüz
lüğüne katkıda bulunduğunu da ilave etmek lazım. 

Değerli arkadaşlar, bugün, 10 banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna aktarılmıştır. Bu 
bankalardaki tasarruf mevduatı sigortalıdır; vatandaş zarar görmeyecektir, zararı görecek olan 
devlettir, kamu maliyesidir. 

Türkiye Bankalar Birliğinin, her yıl, bir önceki yılı kapsayan "Bankalarımız" adlı bir yayını 
vardır. Bu yayın iyi incelemeye tabi tutulduğunda, hangi bankanın zorla ayakta tutulduğu ve suni 
teneffüste bulunduğunu görmek mümkündür. Son beş yıldır bünyesi zayıflayan bankalar sıkı bir 
takibe alınsaydı, yama bu kadar büyük olmayabilirdi. Batık bankalara fon aktaran bir kamu 
bankasının genel müdürünün değiştirilmesine, niye Cumhurbaşkanı karşı çıkıyordu; bunun, 
kamuoyuna açıklanması şarttır. 

Bankaların batık duruma gelmesine iki önemli model var: Birinci modelde, banka sahibi ile üst 
yönetim anlaşarak bankayı boşaltıyorlar. İkinci modelde de, mevduatın sigortalı oluşundan ötürü, 
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sahiplerinin -yabancıların miss management dedikleri- iyi bir yönetim kurma gereği duymayışları 
gerçeği vardır. Öyle ya, iyi bir yönetim kadrosunun kurulması, iyi bir ücret politikası uygulamasını 
gerektiriyordu; iyi yönetilen ile iyi yönetilmeyenin birbirinden farkı da yoktu. Son yıllarda 
Hazinenin, banka devirlerinde ve kuruluşlarında iyi bir denetim mekanizmasını işletmediği ortaya 
çıkmıştır. Bu gerçekten hareketle, 57 nci hükümet, bağımsız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulunu oluşturdu. 

Bankalar konusunda siyaseten de çok yanlış yapıldı. Bu yanlışların önemli ikisi, 512 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarılarak, banka talan etme çok kolay hale getirildi. Yani, hep 
iyiniyete dayandırıldı; bunlar iyiniyetlidir, bankaları alacak insanlar iyi niyetlidir, onun için, biz 
önlerini tıkamayalım, önleri açık olsun denildi. Geçmişte Ziraat Bankasına olan borcunu ödeye
meyen bir kişinin banka almasına göz yumuldu; sen ziraate borcunu ödeyemedin, nasıl oluyor da 
şimdi banka almaya kalkıyorsun denilmedi. Bazı bankalar el değiştirdiğinde, halkın büyük bir 
kısmı, o bankaların içinin boşaltılacağını söylüyordu; nitekim öyle oldu. Bunu sıradan vatandaş 
gördüğü halde, bürokrasi niye tedbir alamadı? "100 markınıza dahi faiz veriyoruz" reklamında, bir 
bankanın son çırpınışı ayan beyan değil miydi? 

Değerli arkadaşlar, 1983 yılında, serbest seçimler yapılmadan evvel, İstanbul Bankası 
Hisarbank, Odibank gibi bankalar, tasfiye edilmek üzere Ziraat Bankasına devredildi. 1985 yılında 
da, Bağcılar Bankası, bankacılık işlemleri yapma yetkisi kaldırılarak tasfiyeye sokuldu. Sistemin 
gereği, iflas etme noktasına gelen bankanın iflas kararının verilebilmesidir. Bu banka devirlerinden 
mevduat sahipleri de zarar gördü. Önce banker faciası, ardından da bankaların devrinden ıstırap 
duyan halkımız, bankalar arasında, sağlam banka, sağlam olmayan banka ayırımı yapar olmuştur. 
Bu alışkanlık elde edildiği bir zamanda, tasarruf mevduatına sınırsız güvence getirildi ve böylelik
le tekrar eskiye dönülmüş oldu. 

Değerli arkadaşlar, ABD'de 30 000'den fazla banka vardır; her gün, ortalama 2-3 tanesi batar. 
Amerikalının çok küçük montanlı tasarruf mevduatı güvence altındadır. Hükümet, batan iki üç 
banka için, serbest piyasa ekonomisinin gereğinin dışına çıkmamaktadır. Serbest piyasa ekonomisi 
uygulamak iddiasında iseniz, garantinin, mevcut tasarruf mevduatının 1-2 milyar TL'sini kapsaya
cak bir düzenlemeye geçmek durumundasınız. Bu tür tasarruf mevduatı sigortası dolayısıyla, iyi 
organize olmuş, iyi idare edilen bankayla, organize olamamış ve iyi bir idare kuramamış banka 
arasındaki fark ortadan kalkmıştır. İyi organize olmak veya iyi yönetmek, yönetilmek bir prim 
getirmemektedir. 

Değerli arkadaşlar, bankaların çalışmalarını düzenleyen kanunları, batı standartlarına 
mukayeseyle çok sık değiştirdik. 1958 tarihli 7 129 sayılı Kanunu, önce 28 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle, sonra da 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirdik. Ardından, 3 182 
sayılı Kanunu getirerek, bu kararnameleri de değiştirerek kabul ettik. Ardından, en tehlikelisini yap
tık; 512 sayılı kanun hükmünde kararnameyi çıkardık; bunda da aksaklıklar oldu, bazı maddeler 
iptal edildi, 538 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Bundan sonra 4 389 sayılı 
Bankalar Kanununu çıkardık, hemen akabinde de 4 491 sayılı Kanunla bunu da değiştirdik. 

Bu kanunlarla ilgili çıkarılan kararname, yönetmelik ve tebliğlerin sayısı da çok fazla. Bu 
kadar fazla düzenlemeyi takip etmek de bir ihtisas işi oldu. Bankalarla ilgili ihtisas mahkemeleri 
kurulması tartışması var bugünlerde. Yargıtay Başkanının söylediği gibi, vicdan ile cüzdan arasın
da sıkışmış olan yargıyı ne kadar bölüp, ihtisaslaştırsanız faydasızdır. Güçlü bir el, bu sektördeki 
sıkışıklığı, radikal, idarî, malî düzenleme yaparak ortadan kaldırmalıdır. Aksi halde, Meclis, yasama 
organı, devamlı olarak yasa yapar, ihtisas mahkemeleri kurar, yine netice alınmaz. Kanaatimce, 
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1958 tarihli 7129 sayılı Bankalar Kanunu, fevkalade yeterli ve serbest piyasa ekonomisinin gereği
ni yansıtan bir kanundur. Belki, günümüze uyarlaması yönünden birkaç maddesi yenileştirilebilir-
di; ama, bunu, böyle yapmadık ve çok sayıda müdahalelerde bulunduk. Birçok olayda kanun 
boşluğu var diye değiştirdik. Bürokrasiden gelen baskıya, siyasîler olarak "hayır, genel hükümler 
vardır, bu genel hükümlerle yürünecektir" demedik. Arkasından da "yargı bağımsızlığı var, yargı 
böyle istiyorsa, bunu da böyle yapalım" demişizdir. Birçok olayda kanun boşluğu var diye böyle 
baskı altında kalıyorduk. 

Bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 1985 yılında görülen bir davada, hâkim "Bankalar 
Kanununda, sahibi ile genel müdürünün birleşerek bankayı boşaltabileceğiı öngörülmemiş efendim, 
bunu tıkamamız lazım" diyordu. Bu boşluğu doldurmak gerekir diyordu da, sanki genel hükümler 
yoktu!.. Genel hükümler vardı ve genel hükümlerle de, bu, mutlaka yapılabilirdi; ama, biz, tuttuk, 
kanunda, hakikaten, o boşluk denilen yerleri doldurduk 1985'te. Her kim ki, bana göre "yasal boşluk 
var, bunu doldurmamız gerekiyor" derse, ona kuşkuyla bakmak lazım; çünkü, Türkiye, çok sayıda 
kanunu olan bir ülkedir; hastalık, yasamanın az yapılmasında değil, yargının ta kendisindedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kendisine devredilmiş bulu
nan bankaları rehabilite edip, derhal satmalıdır; çünkü, korkarım ki, özelleştirmeye çalıştığımız sek
törü, yarın devletleştireceğiz. Bu, böyle giderse, maalesef, devletin eline geçmiş olan yüzde 20'ler 
-şu anda 50 ticarî bankanın yüzde 10'u devletin elindedir- korkarım yüzde 30'lara, 40'lara tırmanır. 

Rehabilitasyon, bunların birleştirilmeleri, sermaye yapılarının güçlendirilmesi gibi tedbirlerle 
yapılmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde, sektörde daha büyük problemler çıkacak diye endişe ederim. 

Bu arada, kamu bankalarının özelleştirilmesi şarttır. Zaten, kanunu da vardır. Kanun çıktığın
da, iki yıl içinde bu bankalar özelleştirilecek diye bir maddesi de vardı. Ziraat Bankası, Halk 
Bankası gibi büyük bankalar ikiye, üçe bölgesel olarak ayrılabilir ve bunlar özelleştirilebilir. 
Özelleştirme dediğimizde, mutlaka, sermayesinin tümü, hisselerinin tümü halka satılmalıdır veya 
Halk Bankasında esnafa satılmalıdır diye bir iddiamız yok; ama, yönetimle birlikte, bunların karar
larının, kendi yönetim kurullarının dışında, halktan gelen bir ekipte olmasında yarar görmekteyiz. 

Şimdi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna aktarılmış olan bankaların bir kısmının hisse senet
leri sermaye siyasasında işlem görmekteydi. Yanlış bir uygulamaya parmak basmak istiyorum. Bu 
devirle tahtalar kapatıldı. Açılması ve işlem görmesi, sistemin gereğidir. Sistem, eğer serbest piyasa 
ekonomisiyse, bunlar da batmadı diyorsanız, bu tahtayı çalıştırmak durumundasınız. Şimdi, bir 
vatandaş düşünün, bankanın sermayesine iştirak etmiş, sermaye piyasasından, yani borsadan hisse 
almış; o miktarda da parayı götürmüş mevduata yatırmış. Mevduatı güvence altında; ama, borsadan 
satın aldığı hissesi pul olmuş. Bu, yanlış bir uygulamadır; çünkü, banka batmış değildir, bankayı 
batırmadık. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devraldık. Bu uygulamada haksızlık vardır, düzel
tilmesinde yarar vardır diyorum. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bankalar yeminli murakıp sayısını çok süratle 
katlamalıdır, üçe, dörde katlamalıdır; banka denetimlerini periyodik olarak yapmasını sağlamalıdır. 
80 tane banka varsa, ondan daha az bankalar yeminli murakıbı var. Böyle bir şey olur mu?! Senede 
bir tane bankayı denetlemesi mümkün değil. Kaldı ki, bankanın genel müdürlüğü var, bir de büyük 
şubeleri var; yani, o şubeleri de denetleyeceksiniz. Genel müdürlük gibi önemli şubeleri var. Ben 
hatırlıyorum, Emlak Bankası bir zat tarafından soyulduğunda, bir şubeden soydu; onu, gidip genel 
merkezden soymadı; genel merkezin haberi olmadan, Ankara Şubesinden soydular. Onun için, 
bankalar yeminli murakıplarının sayısını çok süratli artırmalıyız. Bu da, onlara fevkalade iyi, tat
minkâr ücret vermekten geçer. 
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Bakın, bu tür elemanların maaşlarını ikiye katlasaydık, üçe katlasaydık -benim yaptığım hesa
ba göre- 1,5 milyon dolar bir kaybımız olacaktı; ama, şu anda, belki 9 milyar dolar değil de, daha 
küçük montanlı rakamlarla uğraşıyor olacaktık. Bilhassa mismanagement dediğimiz, yani kötü 
idareden dolayı zor duruma düşmüş bankaları belki kurtarmış olacaktık, zamanında bize bankalar 
yeminli murakıpları bu raporları getirebileceklerdi. 

Tabiatıyla, bankalar yeminli murakıpların sayısını artırmak tek başına bir çare değildir. Onların 
verdiği raporu ciddiye alıp değerlendirecek yöneticilere ve siyasîlere de ihtiyaç vardır. 

Bankaların işleyişinde, yeminli malî müşavirlerin üçer aylık aralarla denetim raporları verme
si yolunda bir düzenleme de yapılabilir. 

Değerli arkadaşlar, bankalar güven müesseseleridir. Bunların hakkında uluorta konuşmamak 
gerekir. Ölçüsüz bir konuşmayla en güçlü dediğimiz bankayı çok zor duruma sokabiliriz. Yüksek 
enflasyon aşağı çekilirken reel sektörün fiyat artışları faizlerin çok altında kalacağından dolayı, 
böyle bir dönemde bankaların şüpheli alacakları artacaktır. Bu durumda da bankaların bünyeleri 
zayıflayacaktır. Enflasyonu düşürmede iddialı iseniz, bazı bankaların zora gireceğini kabullenip ona 
göre tedbir almak gereği vardır. Bankaların malî bünyelerinin güçlendirilmesi, asgarî özvarlık 
kriterlerinin gözden geçirilmesi ve bu limitlerin yükseltilmesi şarttır. Rasyoları bozuk olan 
bankaların, yeni ortaklarla, taze para girişiyle düzeltilmesi tedbirlerini uygulamaya koymasını dili
yoruz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunda da bunu bekliyoruz. 

1992 yılında 80 milyar dolar olan bu bankaların toplam aktifleri, 1999 yılında -yani sekiz yıl 
sonra- 170 milyar dolara çıkmıştır. Sisteme dahil olan bu kadar yeni bankaya rağmen normal aktif 
artış hızına ulaşamamışlardır.Yıllık dolar bazında en az yüzde 20 aktif artış hızı olsaydı, bu 
bankaların aktifleri, dolar bazında 350 milyar dolar olurdu. Dolar bazında yüzde 10 gibi aktif artış, 
bu sektörde sermaye birikim hızının düşük olduğunu göstermektedir. Bu sektörde 170 000'i aşkın 
personel çalışmakta, çalışma şartları ve metotları bakımından Batı standartlarına ulaşılmış bulun
maktadır. Bundan dolayı, bankalarımızı, banka sektörünü ben kutluyorum; yani, yanlış yapanlar 
vardır; ama yanlış yapmayanlar da çoğunluktadır. Bugün, sektörde 83 milyar dolar mevduat, 10 mil
yar dolar tutarında da repo var. 1990 yılında toplam mevduatın 26 milyar dolar olduğu hatırlanırsa, 
o mevduat artışının yıllık ortalamasının yüzde 13,5 olduğu görülür. Sektörün güçlendirilmesi gereği 
bu iki artışa bakarak da söylenilebilir. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce burada konuşan arkadaşlarımızın "bilhassa, bir dönemde -yanıl
mıyorsam, ANAP'ın da iktidar olduğu dönemi zikrettiler- 6 tane bankaya kuruluş müsaadesi verdi
niz, bu tabelalar altın kıymetindeydi, altın ağırlığına sahipti; bunu yapmamanız lazımdı" diye tenkit
leri vardı. Arkadaşlarımız, galiba, yatırım bankası ile mevduat bankasını karıştırdı. Bu 6 bankanın 
hepsi yatırım bankasıdır, mevduat bankası değildir. Halktan mevduat toplamaz; ancak, dışarıdan, 
büyük kaynak bulduğu zaman alır, yatırımlara aktarır; dolayısıyla, tabelalarının önemli bir ağırlığı 
yoktur, tabelalarının bir değeri yoktur; yani, taksi plakası gibi alınıp satılan cinsten değildir. Bu yan
lışı düzeltme gereğini duydum. 

(Mikrofon Otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Sayın Başkan, toparlamak için 1 dakika müsaade eder
seniz memnun olurum. 

Değerli arkadaşlar, bu bankaların, 1992 seçimlerinden sonra böyle zor bir duruma gireceği bel
liydi, ayan beyandı; benim kaç tane makalem vardır, kaç tane beyanım vardır. Siz, tutuyorsunuz, 
bankaları, bankaya borcunu ödeyemeyen kişiye bağlıyorsunuz; sonra, götürüp, o zatı muhtereme 
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banka satıyorsunuz, ondan sonra 512 sayılı kararnameyi çıkarıyorsunuz, daha da rahatlıyor "oh, 
yani bu kararname de çıktı, şimdi beni kimse elleyemez" diyor. Bu zihniyetle, yani, verdiysem ben 
verdim zihniyetiyle gideceksiniz, ondan sonra tökezlemememiz mümkün değil. Yani, aslında, bu 
kötü neticenin altında yatan zihniyet "verdiysem ben verdim" zihniyetidir. Bu böyle devam ederse, 
daha çok problemle karşı karşıya kalırız. 

Beni dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (ANAP, DSP, 
MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 

Efendim, gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 

Şimdi, önerge sahipleri adına, iki önerge olduğu için iki sayın milletvekiline söz vereceğim. 
Biri Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Altan Karapaşaoğlu, diğeri İzmir Milletvekili Sayın Ufuk 
Söylemez. 

Önce, Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu; buyurun efendim. (FP sıralarından 
alkışlar) 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arka
daşlarım; şu anda, burada, milletimizin hayretle izlediği, hatta belki de nefretle izleyeceği, kendi 
vergileriyle ödenmiş bütçemizden içi boşaltılan bankalara aktarılanların macerasını dile getirmeye 
çalıştığımız bankalar konusunu görüşüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, ben, sözlerime başlarken, ünlü bir ekonomistin şu sözüyle başlamak istiyo
rum: "Her ekonomik sistem, kendi felaketini de beraberinde getirir diyor ekonomist. 

Değerli arkadaşlar, hatırlayacaksınız, biraz hafızalarımızı geriye doğru alalım, bu ülkede, 
Susurluk skandalıyla başlayan çete-mafya-soygun ilişkileri, soygunların devam ettirilmesi pahası
na, irtica gürültüleri altında soygunlar maalesef gerçekleştirildi. Şimdi, milletimiz bu gerçekleri, 
artık, üst üste kayarak, alt alta koyarak, bir sentez yapmak durumunda. Biz de, burada, bu tartış
malara yaparak, şu neticeye varmak için mücadele ediyoruz, diyoruz ki: Bu konuları bir araştıralım, 
bu konuların siyasî boyutu nereye varırsa varsın çıkaralım, bu konuların bürokrat boyutu nereye 
varırsa varsın çıkaralım. Bu çalışmayı yaparken de, yasalardaki boşlukları tespit edelim ve bu 
boşlukların doldurulması İstikametinde gayret sarf edelim. Biraz sonra yapacağımız oylamalar, bu 
gayretin, bu iyi niyet gösterisinin bir göstergesi olacak. 

Değerli arkadaşlar, bankaların içinin boşaltılması konusunda birtakım teknik bilgileri duyur
mak lazım, bildirmek lazım. Uzun süre, devlet bankalarındaki tasarruf mevduatının yüzde 100'ünü 
garanti ederdi sistemimiz. Şimdilerde bu, 100 milyar Türk Lirasına indirilmiş bulunuyor; 100 mil
yar Türk Lirasını garanti ediyor, önümüzdeki günlerde de bu, 50 milyar liraya indirilecek. Her bir 
bankadaki, her bir hesaptaki tasarruf mevduatının sadece 50 milyar liralık kısmı devlet garantisinde 
olacak. 

Değerli arkadaşlar, dikkatinizi çekmek istiyorum. Garanti edilen, sadece, tasarruf mevduatıdır; 
ticarî mevduat, bankaların diğer borçları, devlet garantisi altında değildir; fakat, bizim devletimiz, 
milletine olamadığı kadar, maalesef, banka sahiplerine âlicenap davranıyor; batacak bankaları batır-
mıyor, bankayı alacağıyla, borcuyla üzerine geçiriyor. İşte, o zaman, karşımıza şu manzara çıkıyor: 
Devletin mevduat üzerindeki garanti sınırı diye bir şey kalmıyor, tasarruf mevduatının tamamı 
devlet garantisine giriyor, bankadaki ticarî mevduat, bankanın içeride, dışarıda, cümle âleme olan 
borcu da devlet garantisine giriyor. Banka batmadan, içerideki ve yurt dışındaki tefeciden alınan 
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yüksek faizli kredileri de, devlet, maalesef, üretmiş bulunuyor. Tekrar dikkat edelim. Mevduat sigor
tası garanti sistemi içerisinde, batan bankalarda tasarruf mevduatı bulunanların sadece 100 milyar 
liraya kadar olan alacaklarının sadece banka tarafından ödenmeyen kısmından sorumlu olan devlet, 
sınırsız bir borcu, bilmeden, sormadan üzerine alıyor. Birini, ikisini değil, devlet, 10 bankayı 
kucağına bu şartlarla aldı maalesef. Türk Ticaret Kanununa göre hiçbirinin iflası istenmiyor, 
Bankalar Kanununa göre, devir, birleşme veya tasfiyelerine karar da verilmedi, mevduat kabul, 
bankacılık yapma işlemleri maalesef kaldırılmadı. Bu tip uygulamanın çok zararlı yanları var. Nedir 
bu zararlı yanlan; devlet, sadece tasarruf mevduatı garantisiyle ilgili sınırlı sorumluluğunu aşıp, 
büyük yükler altına girdi. Devlet, battığını iddia ettiği bankaları devralarak batıkları kurtarma, düze 
çıkarma sorumluluğunu üstlendi. Batan bir bankada, tasarruf mevduatının eksik kısmını tamamla
makla sınırlı olan ve yapıldığında sona eren sorumluluğun, hem sınırı hem süresi sınırsız bir hale 
getirildi. Bu uygulamalar, batan bankaların sahip ve yöneticilerinin sorumluluğunu hukuken 
ortadan kaldırıyor. 

Değerli arkadaşlar, sahip ve yöneticilerin tüm mal varlıklarıyla sorumlu olabilmeleri için, 
bankanın tasfiye olup, alacak ve borçlar arasındaki zararın belli olması gerekiyor. Halbuki, devlet, 
batmakta olan bankayı yaşatıp, eski sağlığına kavuşturma iddiasıyla devralıyor. Yaşayan bir müessesede 
eski sahip ve yöneticilerin sorumlulukları rakam bazından çıkarılıyor, olsa olsa üç beş ay hapis 
cezası verecekler ve iş bitmiş olacak; neticede, devlet, bütün bu külfetin altına sokulmuş olacak. 

Değerli arkadaşlar, işin kötüsü şurada; devlet, batan bankanın yönetimini bir defa devraldı mı, 
artık, o bankayı iflas ettirmesi de maalesef mümkün değildir ve bu durum böylece sürüp gidecek
tir. Bu yapılan operasyonlarda birtakım rakamların da bilinmesi lazım. Mesela, devlet bankalarıyla 

** ilgili olarak yapılan bir araştırmada, devlet bankalarının teminatlarıyla kullandırılmış olan kredi
lerin miktarı 1,4 katrilyon lira. Bu 1,4 katrilyon liranın teminatını, mektubunu veren devlet bankası, 
ödemelerin yapılmaması dolayısıyla, yaklaşık yüzde 80'ini öder duruma gelmiştir; yani, şu anda 
devlet, kendi bankalarından bu mektupları ödemek durumundadır. Dolayısıyla, devlet bankalarının 
içi de bu yolla boşaltılmış bulunuyor. Bu yol, vatandaşımızın bilmesi gereken bir yol. Biraz önce 
buradaki konuşmacı arkadaşlarımız, devlet bankalarına çatıldığını ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlar, biz, devlet bankalarına çatmıyoruz; devlet bankalarının bu uygulamalarının 
hangi baskılar altında, hangi metotlarla geliştirildiğinin araştırılmasının, soruşturulmasının yapıl
masını talep ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bankalardaki gizlilik konusuna gelince... Bugün, teknoloji çok ilerledi, 
fiberoptik kabloların hâkim olduğu günümüzde, bankalar, maalesef, bir günde boşaltılıyor; belki de 
daha az bir sürede boşaltılıyor. 

Değerli arkadaşlar, banka faaliyetleri gizlilik arz etmemektedir. Neden arz etmemektedir. 

Değerli arkadaşlar, bizim bir sermaye piyasamız var; hisse senetlerimiz orada değer bulur, 
orada değerlendirilir, orada kriterleri tespit edilir. Siz bir şeyleri gizlerseniz, bu değerleri, gerçeği 
biz nasıl bulacağız, nereden bulacağız, kim bulacak, kim açıklayacak bunu; dolayısıyla, gizlilik diye 
bir konuyu tanımıyoruz. 

Bakınız, çok değerli bir arkadaşımız, Grubumuzdan Azmi Ateş Bey soru önergesi veriyor bir 
zamanlar -hangi zamanlar, 1997 yılında- soru önergesinde, bir medya grubunun sahip olduğu 
bankayla ilgili sorular soruyor; yani, bugün patlayan işi soruyor 1997'de "söylentileri var, buna 
cevap verin diyor. Zamanın devlet bakanı, cevap veriyor, diyor ki: "İlgili kanunun 83 üncü madde-
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si uyarınca açıklama yapamam." Ama, aynı sayın bakan, bugün, bir gazete yazarının köşesinde, 
çeşitli bankaların, müşterilerinin, firmalarının aldıkları kredilerin açıklamasını yapmasında bir beis 
görmüyor. Demek ki, biraz önce, savunduğumuz gizlilik yok arkadaşlar; ancak, durum idare etmek 
var. Nedir o durum idare etmek; onu da izah edeyim size. 

Bakınız, 55 inci hükümeti hatırlayın; 55 inci hükümet döneminde birtakım yolsuzluklar bahis 
konusuydu, medyaya intikal etmişti. O günün Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz teftiş kuruluna tali
mat veriyor ve "şu Egebank'ı bir araştırın bakalım; bize bir rapor verin" diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Fakat, 55 inci hükümet döneminden son
raya denk geliyor bu raporların hükümete İntikal ettirilmesi; yani, 56 ncı hükümetin başbakanına bu 
raporlar veriliyor. Şimdi, ben sormak istiyorum: Sene bindokuzyüz bilmem kaç, bu araştırmalar 
yapılmış, bu raporlar verilmiş, banka murakıpları neticeyi bulmuş. Sayın Başbakan o zaman niye 
bunu o zaman gündeme getirmemiş, gerekli tedbiri niye almamış diye sormak lazım? Acaba, ken
disini rahatsız eden birtakım konular mı var diye de ister istemez -basındaki konular- halkımızın da 
aklına gelir, bizim de aklımıza gelir. 

Değerli arkadaşlar, iki üç satır da olanlardan bahsetmek lazım, milletimizin de bunu bilmesi 
lazım. Bakın, bu batırılan paralarla neler olur, daha doğrusu milletimiz için neler yapılabilir. 

Değerli arkadaşlar, bu batık paralar milletin menfaati istikametinde kullanılsa, VAVEK 
Başkanımızın açıkladığı gibi, 15 doğalgaz santralı yapılabilir, 11 termik santral yapılabilir, 8 
hidroelektrik santral yapılabilir, bunların hepsi 1000'er megavatlıktır; Adalet Bakanlığımızın, Millî 
Eğitim Bakanlığımızın bugünkü bütçeleri ikiye katlanabilir; okul ihtiyaçlarımızın tamamı karşılan
abilir; sağlık problemlerimiz kökünden halledilebilir, ikiye katlanabilir, hatta ve hatta, 100 yataklı 
tam teşekküllü olmak kaydıyla 800 ilçemizde -ilimizde demiyorum- tam teşekküllü hastane yapıla
bilir, tüm Türkiye öğrencilerinin yurt sorunu çözülebilir. 40 haberleşme uydusunu uzaya atabiliriz. 
Düzgün arazide.8 880, engebeli arazide 4 054 kilometre uzunluğunda demiryolu yapabiliriz; her 
şeyden önemlisi, Bursa İlimiz gibi yatırıma ihtiyacı olan 80 ilimizin tüm yatırım ihtiyaçlarını 
karşılayabiliriz. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bu soruları sormakta hakkımız yar diye düşünüyorum. Vatandaşların 
hakları, raporları hasıraltı etmekle korunamaz maalesef. Olumsuzlukları, 1993'teki 512 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnameye yüklemek insafsızlık olur. Mademki böyle bir olumsuzluk var, 
kurumun başında bulunan yetkililerin görevi bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaktır. 

Geçmiş dönemde verilen önerge konusunda hata yapıldığını ifade ediyor Sayın Bakanımız. 
Olabilir; ama, maalesef, üç yıldır iktidardadırlar, o hatanın telafi edilmesi mümkündü; bu yapılmadı, 
gündeme getirilemedi; ama, şimdi yapılacak oylamada, samimîyetlerinin ifadesi olarak bu soruş
turmaların, bu araştırmaların yapılması istikametinde oy kullanmalarını bekliyorum. 

Değerli arkadaşlar, şu son günlerde batan bankaların sahipleri, hepinizin de malumu olduğu 
gibi, son iki üç yıl içerisinde oluşan sahiplerdir. 

BAŞKAN - Efendim, sizden sonra bir sayın üye daha var, toparlar mısınız. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla)- îzninizle toparlıyorum. 

Parlamentomuz, geçtiğimiz dönemde çok yoğun çalışmalar yaptı; 250 maddelik gibi bir Güm
rük Kanununu buradan bir günde geçirme başarısını sergiledi ve gösterdi, önümüze yeni düzen-
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lemeleri gününde ve zamanında getirseydiler, elbette bu düzenlemeler de buradan süratle geçecek
ti. Bugün Parlamentomuzda batık bankaların akıbetlerinin araştırılmaması istikametinde düşünen 
hiçbir arkadaşımız yok. 

Değerli arkadaşlar, o zaman bize düşen görev şu: Bakın, Parlamentoya girememiş, muhalefette 
olan bir partimizin başkan ve yöneticileri burada; konuya duydukları ilgiden dolayı buradalar. 
Kendilerine teşekkür ediyorum; ama, milletimiz bunu bizden bekliyor. Dolayısıyla, bu konuda 
göstereceğiniz hassasiyet, millet tarafından tartışılması, millet tarafından olumlu değerlendirilmesi 
sizin vereceğiniz oylara bağlı. 

Siz değerli milletvekili arkadaşlarımı saygıyla selamlıyor, Sayın Başkanıma da anlayışlarından 
dolayı teşekkür ediyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Ben teşekkür ederim efendim. 
Efendim, son söz, İzmir Milletvekili Sayın Ufuk Söylemez'de. 

Sayın Söylemez, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Söylemez, sizin Grubunuz, her ne kadar 8 dakika erken bitirdiyse de, Genel Kurulun 
çalışmaları bitecek; 10 dakikayı biraz geçseniz de, toparlarsanız memnun olurum. 

Teşekkür ederim efendim. 
MEHMET SADRI YILDIRIM (Eskişehir) - 18 dakika... 
BAŞKAN - Efendim, siz niye karışıyorsunuz? Canınız sıkıldı herhalde!.. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, bitinceye kadar diye karar alırsanız... 
BAŞKAN - Efendim, ben, 55 inci maddeye göre de bir karar alayım. 
Bitinciye kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun efendim. 

M. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; bankalarla ilgili genel görüşme önergemizin 

öngörüşmeleri nedeniyle söz almış bulunuyorum. Konuşmamın başlangıcında, Sayın Başkanı ve 
Yüce Heyetinizi şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına en derin saygılarımla selamlıyorum 
efendim. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin de bildiği üzere, Türk bankacılık sistemi ve sektörü, tarihinin 
en kötü günlerini yaşamaktadır. Geçen iki yıl içerisinde toplam 10 tane özel ticarî banka batma veya 
batırılma noktasına gelerek devletleştirilmek zorunda kalmış ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
10 milyar doları aşkın bir yükle şu aşamada devredilmiş bulunmaktadır. Bu riskin gelecekte çok 
daha büyük noktalara gelmesinden de ciddî bir şekilde endişe etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, bankacılık sistemi, reel sektörün aynasıdır. Bankacılık sisteminde 10 
tane bankanın batma noktasına gelmesi, gerçekten, üzerinde, Yüce Meclisin de, kamuoyunun da 
hassasiyetle durması gereken bir durumu göstermektedir, işaret etmektedir. 175 000 çalışanı, 81 
bankasıyla, nitelikli personeli, modern bilgisayar altyapısıyla, rekabet gücü yüksek olan Türk 
bankacılık sektörünün bu duruma düşmüş olması bize hüzün vermektedir, bizi üzmektedir. Özel
likle Doğru Yol Partisi olarak, ne bir bankanın batmasından ne tek bir firmanın iflas etmesinden 
mutluluk duymayız. Bir ülke ekonomisinde işler kötü gittiği takdirde, reel sektörün aynası olan 
bankacılık sektöründe de işlerin hiç de iyi gitmediğinin bilincindeyiz. 
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Değerli milletvekilleri, bir bankanın batma veya batırılma noktasına gelebilmesi için üç unsu
run eşzamanlı, aynı anda cereyan etmesi gerekir. Bunlardan birincisi, sahip ve yöneticilerinin kanun 
ve usul dışı işlemlerle bankanın kaynak ve kredilerini usulsüz bir şekilde kullanıp geri ödemeyerek 
zarara yol açmaları; yani, art niyetli, kötü yönetimlerdir. Ama, hiçbir banka sahibi, bankasını, kötü 
amaçlarla da olsa batma ve batırma noktasına tek başına getirmeye muktedir ve ehil değildir. Bir 
bankanın batma veya batırılma noktasına gelmesi için siyasî iradenin ve ekonomi üst yönetiminin 
ve bürokrasisinin de kastı, ihmali, kayırması, korumasına ihtiyacı vardır. Türkiye'de banka kur
maktan şube açmaya kadar hemen her konu ekonomi otoritesinin, kamu otoritesinin izin ve göze
timine tabidir. Bankalar yeminli murakıpları her üç ayda bir malî bünye raporlarını, aynen bir 
fotoğraf netliğinde, ilgili siyasî iradenin ve ekonomi yönetiminin önüne koyarlar. Dolayısıyla, sahip 
ve yöneticilerinin günlük, haftalık, aylık hesap hareketleri dahi bu raporlarda aynen olur. 

İşin üçüncü ayağı, ülkedeki ekonomik politikaların o ülkeyi küçülten, ihracatını gerileten, 
tarımı çökerten, üretimi durduran ve tarihin en büyük daralmalarından birini yaşatan bir mak-
roekonomik politika olmasıdır. Uygulanmakta olan program, kâğıt üzerinde bile olsa enflasyonu 
düşürememiş, geniş halk yığınları, özellikle memur, emekli ve dargelirlilere verilen sefalet ücreti 
sayılabilecek ücretler, kurlara koyulan yasaklar, KİT ürün fiyatlarına yapılan baskılara rağmen 
enflasyon ortalama bazda TEFE'de yüzde 56'nın altına inememiştir. Maliye Bakanlığı, yeniden 
değerleme oranlarını saptarken de bu yüzde 56 oranını kullanmakta ve bir nevi enflasyonun 
düşmediğini ilan etmektedir. 

İşte, bir ülkede ekonomik kriz var ise, o ülkede ihracat bugün olduğu gibi geriliyor ise, o 
ülkenin tarım sektörü, çiftçisi çökmüş ise, o ülkede dargelirliler ay sonunu getiremiyor, evkadmı aş 
yerine taş pişiriyorsa tenceresinde, o ülkede bankacılık sisteminde donuk ve batık kredilerin artması 
da kaçınılmazdır. 

Sahip ve yöneticilerinin usulsüz işlemleri, siyasî iradenin ve ekonomi bürokrasisinin kastı, 
ihmali, kayırması veya gecikmesi ve hükümetin uyguladığı hatalı makro ekonomik politikalarla 
küçülen bir ekonomin sebep olduğu nedenler, Türk bankacılık sistemini, tarihinin yaşamadığı bir 
darboğaza itmiş, 10 tane özel ticarî banka devletleştirilmek ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
üzerine, yıl sonu itibariyle, 10,5 milyar dolara yaklaşan bir zarar ve risk ihtimaliyle bırakılmak 
zorunda kalmıştır. Bu rakamın büyüklüğü, olayın vahametini yeterince gözler önüne sermelidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'deki 58 ticarî bankanın 10 tanesinin bu noktaya gelmesi ve bu 
10 bankanın faaliyetlerinin tüm aktif ve pasifleriyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 
devralınması büyük bir hatadır. Bu bankaların iyileştirilebilecek, rehabilite edilebilecek gibi olan 
birkaç tanesi dışındakilerin tamamı derhal kapatılmalıydı. Operasyonel zararlar ikiye katlamıştır; 
devralımında 4-5 milyar dolar olan zarar ve risklerin, bugün, 10 milyar doları aşmış olma ihtimali 
hepimizi endişelendirmektedir. 

Kamuoyu, bankacılıkta yaprak dökümü sürecek mi diye bizlere soruyor. Kamuoyu, bugün, 
sırada hangi banka var endişesiyle yaşamak istemiyor. Türkiye'de, yaşanan ekonomik kaos ve derin
leşen bankacılık krizi nedeniyle, iç ve dış kredilerin ve piyasaların kesildiği bir ortamda; yabancı 
sermaye, son yılların en kötü seviyesinde. Türk ekonomisinde yaşanan bu sıkıntıları görmezden 
gelmemiz mümkün değildir. 

Şimdi, biz, bu genel görüşme önergesiyle bazı soruları siyasî otoriteye de sormak zorundayız. 
Bu araştırma ve soruşturmayı, mutlaka, Yüce Meclis yapmalıdır; çünkü, az önce Sayın Bakanın ve 
bazı iktidar sözcülerinin konuşmalarında, âdeta, geçen yüzyılı anlatmaları, 1980'li, 1990'lı yıllara 
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referans vermeleri, mevzuat yetersizliğinden bahsetmeleri, yaşanan bu krizin ve 10 bankanın çökü
şünün ve ekonomide yaşanan bu daralmanın ve küçülmenin asla mazereti olamaz, izah edilemez. 
(DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

Şimdi soruyoruz: Haziran 1999'da Egebankın malî bünyesi hakkında murakıp raporlarıyla 
ilgili ne gibi işlem yapılmıştır? 

Bir sayın bakanımızın hepimizi üzen intihar girişimi sırasına denk gelen bu açıklama mutlaka 
yapılmalı ve haziranda battığı söylenen bankaya 1999 Aralığına kadar niçin müdahale 
edilmemiştir? (DYP sıralarından alkışlar) 

Off-shore hesaplarda cumhuriyet tarihinin en büyük rekoru son bir yılda kırılmıştır. Off-shore 
hesaplara para yatıran vatandaşlar, bu paraların güvence altında olmadığı konusunda Hazine otorite
si tarafından bilgilendirilmemiş, bankaların, çılgınca, sorumsuz off-shore bankalar açmalarına dene
tim getirilmemiş, düzenleme yapılmamıştır. Neden yapmadınız diye soruyoruz? (DYP ve FP 
sıralarından alkışlar) 

Zayıf sermaye yapıları nedeniyle, Batı'daki bir bankanın toplam aktifleri kadar bile olmayan 
toplam 80 Türk bankasının yabancı sermaye yapılan bu kadar küçükken, 1998 yılında, seçimden az 
önce, altı küçük bankaya niçin izin verilmiştir? (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Pakdemirli Hocam beni bağışlasınlar, az önce dediler ki: "Siz bunu bilmiyorsunuz; bu, 
yatırım bankasıdır." Sayın Hocam, biz bunu çok iyi biliyoruz; yatırım bankaları, bir bakanlar kuru
lu kararıyla tasarruf mevduatı toplamaya yetkili kılınabilirler. Bu, bir hiledir, hile! Onun için veril
miştir bu banka izinleri ve milyonlarca dolarlık banka lisanslarına kavuşurlar. (DYP sıralarından 
alkışlar) Dolayısıyla, iktidara yakın kişi ve gruplara, her biri 50-100 milyon dolar eden banka 
lisanslarını, yatırım bankası da olsa, bedava veremezsiniz, bunu izah edemezsiniz. 

Bir yandan 10 tane bankayı batıracaksınız, ardından, sadece sizin iktidarınıza yakın kişi ve grup
lara, seçilmiş kişi ve gruplara bedava banka izni vereceksiniz... (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 
Bakınız, biz, iktidarımızda, İzmir'de, 400 ortaklı, gerçekten ihracat yapan, sektörel bir dışticaret şir
keti olan EGS grubu dışında hiçbir yeni banka izni vermedik; doğru da yaptık. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Egebank, İnterbank gibi bankalarda tehlike varken, zarar varken, koyduğumuz şube açma 
yasaklarını kim, niçin kaldırmıştır? Hazineden sorumlu olduğu söylenen bakanlar, bu bankaların 
sıkıntılı ve sıkışık durumlarını bilmelerine rağmen, can çekişen bu bankalarda, hangi vicdanla, 
hangi izanla para karşılığı iş ilişkisine, danışmanlık ilişkisine girebilmişlerdir? Bu sorunun cevabını 
arıyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

1998 Mayıs ayında, Egebankın Murat Demirel ve şirketlerine satışına, Anasol-D döneminde, 
tartışmalı bir biçimde, Hazine tarafından izin verilmiştir. Bu bankanın battığı, bir yıl geçmeden, 
murakıp raporlarıyla, haziran 1999'da tescil edilmiştir. Bu süreç içerisinde, bu bankaya niçin müda
hale edilmemiştir? Haziran 1999'da gelen rapor üzerine, niçin gerekli önlemler alınmamış ve bu 
bankanın, yoğun reklam kampanyalarıyla, küçük çocukların harçlıklarına varıncaya kadar, 250 
marka kadar varan kampanyalarla, milyonlarca doları toplayarak off-shore'da batırmasına ve kaçır
masına göz yumulmuş ve izin verilmiştir? (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

1994 yılında faaliyetleri durdurulan 3 bankaya devamlı vurgu yapılıyor; doğrudur. 1994 yılın
da, 3 küçük bankanın, bugün batanlardan bir tanesiyle bile kıyaslanmayacak kadar küçük 3 
bankanın faaliyetlerine dönemin hükümeti tarafından müdahale edilmiş ve faaliyetleri durdurul-
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muştur. Bunların zararları, borçları, riskleri, yurtdışı kredileri, garantileri üstlenilmemiş, sahip
lerinin iflasına gidilmiştir! (DYP sıralarından alkışlar) Bugün ne yapılmıştır; bugün, bu 10 banka 
kurtarılmıştır, yüzdürülmüştür, bütün dış borçlarıyla, garantileriyle. Nasıl denilir ki, siz 1994'de 
bunu yaptınız da 2000'de yapılan budur?! Bugün 2000'dir, geçen yüzyılı değil, bu yüzyılı konuşu
yoruz. Gelin, eğer ortak bir uzlaşma noktası bulacaksak, burada bulalım. 

Değerli milletvekilleri, kamu bankalarına ilişkin yüklenmelerde de haklılık payı olmakla 
beraber, KİT denetimine tabi ve gerçekten, ülkenin büyük yükünü çeken esnafa, ziraatçiye kredi 
vermesi gereken ve ticarî kurallara göre çalışması gereken bu bankaları niçin hâlâ özelleştirmi-
yoruz, niçin onları günah keçisi yapıyoruz, niçin onları bu baskı altında tutuyoruz?! Bunların hep
sinin hesabının mutlaka verilmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, mafyaya, teröre, kumarhanelere karşı mücadele eden bir hükümetin 
üyesiydim. Bugün, değerli bir konuşmacımız "mafyaya meydanı bırakmadık" diyor. Açın televiz
yonları da, mafyaya cezaevlerini nasıl teslim ettiğimizi, nasıl toplu katliamlar olduğunu görün! 
(DYP ve FP sıralarından alkışlar) Mafya cezaevinde olmuş, dışarıda olmuş, ne fark eder?! 

Değerli milletvekilleri, Karaparayla Mücadele Yasasını, benim de içinde bulunduğum 54 üncü 
Refahyol Hükümeti çıkarmıştır. Bundan gururluyuz. Eğer, o kanun çıkmasaydı, Türkiye'de, kara-
paranın hesabını, bugün "hesap soruyoruz" diyenler de soramazlardı. (DYP ve FP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Etibankın özelleştirilmesinden bahsetmek istiyorum. Özelleştirme 
doğru, gerekli ve yapılması gereken bir hadisedir. Özelleştirmeden banka, şirket veya firma alan
ların, kendi kusur ve kabahatleri, yanlış yönetimleri veya konjonktürden kaynaklanan nedenlerle 
batmaları, zarar etmeleri, hata işlemeleri asla özelleştirmenin kusuru değildir; ama, özelleştirme, 
eğer, kanunen yasaklı bir kişiye yapılırsa, hukuken ve ahlaken yapılmaması gereken yapılırsa, o, 
işte o zaman sorgulanmalıdır. 

Etibankın 13 Ocak tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı elimdedir. Bu kararda, İpek 
Girişim Grubuna, bu bankanın, 13 Ocak tarihinde özelleştirilmesi öngörülmüştür. İmzalara bak
tığımız zaman, tanıdık birçok saygın ismi de görüyoruz: Sayın Güneş Taner, Sayın Zekeriya 
Temizel... (DYP ve FP sıralarından alkışlar) Ama, burada bir eksiklik var; bu eksiklik şudur: 
Etibankı İpek Girişim Grubuna veriyorsunuz; ama, İpek Girişim Grubunun yüzde 50 hissesine sahip 
kişinin bir bankası can çekişiyor, 64 üncü madde kapsamında, yakın takipte, batmak üzere... 
Kanunen batmak üzere olduğu bilinen bir banka sahibine, devlet, nasıl yeni bir banka daha verir ve 
bunun hesabını nasıl burada vermez?! (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, "Bankacılık Denetleme Üst Kurulu yeni kuruldu, o nedenle müdahale 
edemedik" deniliyor; ama, hatırlayın, ben, bu kürsüden, haziran ayında, ilk kanun geldiğinde "gelin, 
şunu enine boyuna yapalım, bu kanun hepimize lazım olacak" dediğimde, bizi dinlemediniz, konuş
madınız, konuşturmadınız ve "pardon, yanlış oldu" diyerek, altı ay sonra aynı kanunu bu kürsüye 
bir daha getirdiniz. Burada siyasî iktidarın hiç mi hatası yok, hiç mi sorumluluğunuz yok?! (DYP 
ve FP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu Kurul kuruluna kadar, tüm yetkiler Sayın Bakan tarafından kul
lanılabilirdi; çünkü, kanun buna müsaitti. Öyle mi Sayın Bakan?.. Bu yetkileri kullanabilirdiniz... 
(DYP ve FP sıralarından alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri, yabancı sermaye Türkiye'ye gelmiyor. Yabancı Sermaye Derneği Baş
kanı, yabancı sermayeli firmalar arasında yaptığı araştırma ve ankette "niye Türkiye'ye yatırım yap
mıyorsunuz, niye yeni yatırımlar, yabancı sermaye akışı sağlanmıyor, hani IMF ile anlaşınca, IMF 
ne derse, Cottarelli ne derse, Türkiye'ye para ve kredi yağacaktı" diye soruyor ve yabancı sermaye 
şirketleri şu cevapları veriyorlar: 

1. "Biz gelmeyiz! Hukuk devletinden uzak görüntünüz var" diyorlar. Maalesef, üzülerek oku
yorum. 

2. "Tahkimin çıkarılmasına rağmen, yap-işlet konusunda bir tane bile proje gerçekleşmedi bile" 
diyorlar, 

3. "Politik istikrar sağlanamamıştır" diyorlar, 

4. "Her gün ortaya çıkan yeni banka ve yolsuzluklardan ürküyoruz" diyorlar, 

5. "Enflasyon sıkıntısı var" diyorlar. 

Ve bu liste uzayıp gidiyor. 

Değerli arkadaşlarım, hani, enflasyon 20'li rakamlara düşecekti?.. Hani, 40 olmayıp da 20 ola
caktı?.. Hani, milletin bu fakirleşmesi ve çilesi sonunda, gerçekten enflasyon düşecekti?.. Siz, 
akaryakıt fiyatlarını yansıtmıyorsunuz, KİT'lerin zararları pahasına KİT ürünlerinin fiyatlarına 
baskı yapıyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Söylemez, lütfen toparlayınız. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Çiftçiye ve tarıma üvey evlat muamelesi yaparak, çiftçinin yoksulluğu pahasına bu programda 
inat ediyorsunuz.(DYP sıralarından alkışlar) Ve kiralara baskı yapıyorsunuz ve ücretlere baskı 
yapıyorsunuz ve döviz kuruna baskı yaparak, Türkiye'yi bir ithal cennetine çevirdiniz. Bir heves 
ekonomisi yaşanıyor/Geliri yeten yetmeyen, gelecekteki gelirini ipotek ederek, ithal arabalara 
koşuyor. Ekonomi üretmiyor, ekonomi moralini kaybetmiş. Türkiye, ekonomide bir küme düşme 
psikolojisinde. 

Gelin, programınızı da bankacılık sisteminizi de gözden geçirin; gelin, muhalefetin size uzat
tığı bu eli tutun ve bu 10 milyar doları, bu milletin sırtına binmekten kurtaracak, yeni 10 milyar 
dolarlara sebep olmayacak doğru adımları atalım; şu genel görüşmeyle de Türk kamu vicdanına 
karşı da görevimizi tam yapalım diyoruz. 

Türkiye, ekonomide de siyasette de, tam ve eksiksiz bir demokrasiyi kurduğu, şeffaflaştığı, 
rekabetçi bir büyümeye kavuştuğu takdirde* olur. Bugünkü gibi, Türkiye'yi Afrika ülkeleri standart
larına indiren bir anlayışı reddediyoruz. Eğer, siz daraltırsanız, ekonomiyi küçültürseniz, ancak 
bankalarınız batar, yazık olur bu güzelim bankacılık sektörüne, yazık olur bu güzelim ülkenin 
müteşebbislerine. 

Ben, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına, beni nezaketle, sabırla dinlediğiniz için 
teşekkür ediyorum; genel görüşmeyi destekleyeceğinizi umuyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

Sağ olun efendim. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Söylemez. 

Sayın milletvekilleri, genel görüşme önergeleri üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
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Şimdi, genel görüşme açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım efendim. Genel görüş
me açılmasını kabul edenler... (FP ve DYP sıralarından gürültüler) Bir dakika efendim, karışmayın. 
Elinizi kaldırın dedim efendim, ses vermeyin. Sesli oylama olmaz ki. Bırakın sayalım. Sayacağız 
efendim. (FP ve DYP sıralarından gürültüler) 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Bankaların içini boşaltanları ibretle seyretsinler istiyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurur musunuz... Sessizlik hâkim olsun, sayalım. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın efendim, sayın!.. (FP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, susar mısınız efendim. (FP sıralarından "Ayıp... Ayıp..." ses
leri) 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Neden bankalar batıyor, daha iyi anlaşılıyor. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sebep anlaşılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Bir dakika efendim... Niye bağırıyorsunuz... Nasıl saya
cağız biz? (FP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Efendim, bağırmayın, sayalım, ondan sonra... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Biraz daha soysunlar bankaları! Amaç bu. (FP sıralarından 
"Yazık... Yazık..." sesleri) 

BAŞKAN - Efendim, bu vaziyette Kâtip Üyeler. Niye yapıyorsunuz bunu?! 

Kabul etmeyenler efendim... (FP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) 

HASAN EKİNCİ (Artvin) - Bravo!.. Millet görsün... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, indirir misiniz lütfen... 

Sayın milletvekilleri, Kâtip Üyelerimiz arasında ihtilaf var. Sesli oylama olmayacağına göre, 
gelin, medenî olalım. Elektronik cihazla oylama yapacağım efendim. (FP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

HASAN EKİNCİ (Artvin) - Kabul etmeyenler belli olsun, hiç değilse... 

BAŞKAN - Oylama için 3 dakika süre veriyorum efendim. (FP sıralarından "3 dakika yetmez" 
sesleri) 

Efendim, yeter... 

AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, açık oylama istiyoruz. 

BAŞKAN - Olmaz efendim... Böyle bir şey İçtüzüğe aykırı. Oturun allahaşkınıza!. Nereden 
çıkarıyorsunuz bunları?!. İstirham ederim yani... (FP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Belli efendim; bu partinin milletvekili belli, siz de bellisiniz. Rica ederim... 102 nci maddeye 
göre oylama yapıyoruz, yeni yeni usuller çıkarmayın. İşaret oylaması efendim bu. 

TURHAN GÜVEN (içel) - Tamam Sayın Başkan, belki isimler belli olmayacağı için doğruyu 
görebilirler. 

BAŞKAN - Hayır, bu kadar sesli oylama olmaz ki yani, aşkolsun! Allah Allah!.. 

Oylamayı başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, pusulaları okumuyorum efendim; pusulalar hariç kabul 
edilmemiştir efendim. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Kaça kaç; onu öğrenelim. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayıyı alalım. 

BAŞKAN - İtimat buyurun efendim; böyle bir usul yok ki. Sonra kulağınıza söylerim. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Yakında 10 banka daha batacak demektir. 
BAŞKAN - Efendim, genel görüşme açılması kabul edilmemiştir. (DYP ve FP sıralarından 

alkışlar [!]) 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Soyguna evet dememek lazımdı; soygunun üzerine git
mek lazımdı! 

BAŞKAN - Bir dakika... Meclisi kapatacağız efendim; ne şamata yapıyorsunuz?! 

Sayın milletvekilleri, komisyonlara üye seçimini yapmak, sözlü sorular ile kanun tasarı ve tek
liflerini sırasıyla görüşmek için, 8 Kasım 2000 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.18 

O 
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V I I I . - SORULAR VE CEVAPLAR 
A> Yazılı Sorular ve Cevaplan 

. 1".- Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütölen>.projelere ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/2315) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Devlet Bakanı sayın Mustafa Yılmaz tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

Gereğim saygılarımla arz ederim. 30.06.2000 

•«£?3&@r. Mehmet Bekaroğlu 
Rize Milletvekili» 

SORULAR: 
1- Balcânlık olarak Rize'de yürüttüğünüz projeler nelerdir? 
2- 2000 yılı rakamlarıyla mevcut projelerin toplam bedeli ne kadardır? 
3- 2000 yılı itibariyle projelerde gerçekleşen yatuım miktan ne olmuştur? 
4- Projelerin bir an önce tamamlanabilmesi için 2000 yılında sağ|anan 

ödenek miktan yeterli midir? Yeterli değilse Ödeneklerin arttmlması 
için bir çalışma yapmakta mısınız? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.O2.O.O1O/0?V-. 69-ÇJ 
KONU: 

3..///./2000 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 06.10.2000 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 31.10.2000 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7165sayılı yazısı. 

'»." " ' V | .V l /t •"'. 
Rize Milletvekili Mehmet BEKAROĞLU'na ait 7/2315 sıra, nolü .yazılı, -soçu önergesi. 

incelenmiş olup cevabı tablo halinde yazımız ekinde sunulmuştur'. " ' ' . . . "• 

Bilgilerinize arz ederim. i „ 

MAZ 
akanı 

1 - Bakanlık olarak Rize'de yürüttüğümüz pro
jeler nelerdir. 
2- 2000 yılı rakamlarıyla mevcut projelerin 
bedeli ne kadardır. 
3- 2000 yılı itibariyle projelerde gerçekleşen 
yatırım miktarı ne olmuştur. 
4- Projelerin bir an önce tamamlanabilmesi için 
2000 yılında sağlanan ödenek miktarı yeterli 
midir. Yeterli değilse ödeneklerin arttırılması 
için bir çalışma yapmaktamısınız. 

(1,2) Rizede yürütülen projeler ve projelerin 
toplam bedelini gösterir tablo ilişikte sunulmuş
tur. 
3-Programdaki işler devam etmekte olup, yıl 
sonu itibariyle verilen ödeneğe göre % 100 
gerçekleşme sağlanacaktır. 
4- Devlet Planlama Teşkilatından verilen yatır-
rım ödeneklerine paralel program 
yapıldığından.bekleyen hizmetler için verilen 
ödenekler yeterli değildir.Devam eden 
projelerimizin ve yıl içersinde yeni başlaması 
gereken projeler için ödenek teklifi Devlet 
Planlama Teşkilatına yapılmıştır. 2001 yılı 
devam eden projelerin ödenek ihtiyacı 516 tril
yon TL.dir. 2001 programıyla Genel Müdürlüğü
müze tefrik edilen rakam ise 223.3 trilyon TL 
dir. Devam eden işlerin ödeneğinin % 40'ı 
karşılanabilmiştir. " 
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T.B.M.M. B:12 7 .11 .2000 0 : 1 

2.- Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan'ın, Sigorta Teftiş Kurulu Antalya Grup 
Başkanbğımn kaldmlmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Yaşar Okuyan'ın 
cevabı (7/2316) 

TfRKtYE Bflrffc tf.LLST MECLİSİ BAŞKAHlJİsTKA 

TBWM İç TUzHjKl'n'In 95.1'add.esi uvarıncn asaSıdaki sorularının ^alıena Bakanı Ssyn 

Yaşar Okuyan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederin. . 

SS'. RLgorta Tefti" Kumlu *nt*lya Grup Balkar 1.t. »ı 15.5.1985 tarihinde '••urnlduftın-

r?.;r<i^ett,İR sayısı 21,Grup Başkanlığın in sorusı'.uluk p.'ar.ın? »iren A^alyjsnarta,Burdur 

ve Afyon ti lerinin toplan nüfusu Z.SPl.I'V?, ir. adedi (TpffiFjRoruçturtıave ar?.?tırn>?i336pı 

i'-înjŞtı anda Antalya Grup Rap';a.n.li*nrt.?.ki r n i ^ t i s ad"/'! 10,Antalya Grup Ra*kanlı<unm 

s-masltıluk siçrtinv girin Anteivfi fc,vrta,.?»wv1tfr, ff*vt müritteki fynlfist •-•V/V-sr 

?,9P9.?.9fl,iş adedi 5266 olmuştur. 

Ante^ya Grim Başkanlığının 31.}.o.20or tarihinde ka.ldirilr.asi hususunda RSk 

'.'öretiro Kurulunca Vp.r?r adanmıştır. 

BllHA. G P̂E; 

-Nüfusun ve iş adedinin artmasına raftmen naden An!\».]ya Grup Başkanlığı kaldın 1-

mistir? ' ' j 

-31.10.2000 tarihinden itibaren Antalya,Isparta,burdur,Afyon -t ilerinin de havlana

cağı İzmir Grup Başkanlığındaki müfettiş adedinin ^3 old.u?u'/gC7. <5nUnde .bulundurulursa 

ne derene etkin ve hızlı bir hikmet verilebilecektir? •'''•'} 

-Basit bir imza için bile İzmir'e gitme zorunluluğunun zaman ve- maddi imkan 

bakımından nasıl bir külfet getirecektir? , . 

-77-
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.11.00.00/32Û-Z^5 

KONU: Yaz,., Soru önergesi ü 3 KASIM 2000 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı, > 4 , M $* 
b) 31.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7166 sayılı yazifâfı:'' " ^ ^ ' 

İlgi yazılarında yer alan Antalya Milletvekili Sayın Dr.Mehmet Zeki ÖKÜDAN'ifvr/ 
"Sigorta Teftiş Kurulu Antalya Grup Başkanlığının kaldırılmasına" ilişkin 772316*^6320"" 
sayılı yazılı önergesine, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 20.10.2000 tarih ve 
737453 sayılı cevabı yazısında yer alan bilgelere göre: 

Sigorta Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin değişik 6. maddesinin ikinci fıkrası Sigorta 
Teftiş Kurulu Başkanlığı, denetimin sürekliliği hizmetin verimliliği bakımından Kurul 
Başkanının önerisi Genel Müdürün onayı ve Yönetim Kurulunun kararına dayanılarak 
yurdun coğrafi yapısı, sigortalı ve işveren yoğunluğu gözönünde bulundurularak 
büyük illerde grup başkanlıkları kurar. Grup Başkanlıklarının azaltılıp çoğaltılması 
kuruluş esasına göre yapılır. Grup Başkanlıklarının sayısı 8'i geçmez" hükmünü 
taşımaktadır. 

Grup Başkanlıkları ve sorumluluk alanları, belirtilen yönetmelik hükmü 
uyarınca, denetimin sürekliliği ve hizmetin verimliliğini sağlamak üzere yurdun coğrafi 
yapısı, sigortalı ve işveren yoğunluğu gözönünde bulundurularak oluşturulmaktadır. 

- 7 8 -
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Daha etkin ve verimli çalışma yapılması, hizmette gecikmenin önüne 
geçilmesi, müfettiş sayısı, yeterli araç, idari personel ve iletişim imkanları sağlanmış, 
grup başkanlıklarının oluşturulması ile mümkündür. 

Bu imkanlara sahip olmayan grup başkanlıklarının izlenmesi ve 
değerlendirilmesi de güç olduğundan kaldırılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Antalya Grup Başkanlığı, nüfusun ve iş adedinin artmasına rağmen, belirtilen 
imkansızlıklar nedeniyle kaldırılmıştır. 

Yeni düzenlemenin amacı, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülmekte 
olan hizmetlerin, ülkenin her köşesinde daha etkin ve yaygın olarşk/^dağriımı, 
kaynakların daha verimli olarak kullanılması olup, hedeflenen yeni çalışma yüzeninin 
oluşumunda bu hedeflendirmeler etken olmuştur. 

• v >• Teftiş, kontrol ve denetleme hizmetleri sadece grup başkanlıklarının kurulu 
bulunduğu merkezde değil, mahallinde de yapıldığından, yapılan düzenlemeler 
hizmetlerde bir olumsuzluk yaratmayacak, işveren basit bir imza için izmir'e 
gitmeyecek, izmir'de görevli müfettiş Antalya'ya gelerek denetimlerde bulunacağı 
belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Yaşb^DkUYAN 
Bafân 

- 7 9 -
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3.-kanbul Milletvekili Erol Al'ın, Atatürk Hava Limanında verilen sağlık hizmetlerine 
ilişkin sorusu ve Dsvkt Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı (7/2318) 

TÜRKİYE BQYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Delaletinizle aşağıdaki sorularımın, Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı 
Sayın Yüksel YALOVA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 03.07.2000 

EroIA]^ 
İstanbul -Milletvekili 

SORULAR: 

1- Atatürk Hava Limanı sağlık hizmetlerinin karşılanması işinin her y ıL , 
MED-LINE adlı şirkete verildiği doğru mudur, verildiyse bu şirketlîe kadar 
ücret almaktadK? Bn şisketin, havaalanında ambulans hizmeti ile doktora 
yok mudur? 

2- Atatürk Hava Limanı gibi yoğun uluslararası ve iç hat trafiği yaşanan bir 
meydanda, tam teşekküllü kaç adet ambulans hizmet vermektedir. Bu 
ambulansların sorumluluğu hangi kurumdadır? 

3- Matüîk Ulusla?aıası Hava LimanVnda kalp krizi geçiren bti hastayı 25 
dakika gecikmeyle doktor muayenesi yapılması normal bir durum mudur? 

4- Türk Hava Yolları uçuş personeli ilk yardım konusunda hizmet içi eğitime, 
ne kadar sıklıkla tabi tutulmaktadır. Kaptan pilotlar dışındaki personelin bu 
konudaki eğitim yetersizliğine dair daha önce ulaşan bir şikayet var mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.006/öf-İSso 01 / / f /2000 

KONU :Soru önergesi' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Erol AL'ın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/2318-6322 esa 
sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

Sağlık problemi bulunan Türk Hava Yollan A.O. (THY) yolculanna Atatürk Hav 
Limam'nda verilecek hizmetlere ilişkin olarak, THY ile MED LINE Sağlık Hizmetleri A.Ş. arasınd 
31.01.2000 tarihinde bir hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. 31.03.2000 tarihinde yürürlüğe giren v 
hasta yolculara bir hekim tarafından aydınlatıcı bilgi verilmesi, hastapm'bilet* ve bagaj Mşlen 
bankolanndan uçağa veya İstanbul'a gelen sefer uçağından çıkış Tteâpısınâ' kadar transferini 
sağlanması ve yapılması gereken diğer işlemler konusunda yönlendirilmesi gibi hizmetle 
kapsayan bahse konu sözleşmenin süresi, 31.03.2000 târihinden itibaren 1 yıl olara 
belirlenmiştir. Bu sürenin sonunda taraflardan herhangi birisinin yazılı bildirimde bulunmama: 
halinde sözleşme bir yıl daha uzamış sayılacaktır. 

31.01.2000 tarihli sözleşmede, MED LINE Sağlık. Hizmetleri. A.Ş.'db. Atatürk '̂ Hay 
Limam'nda THY yolculanna verilecek sağlık hizmetleri karşılığı ödenecek hizmet bedeli i 5.00 
ABD Dolan/Ay olarak tespit edilmiştir. 

Şirketin, Atatürk Hava Limanı genelinde sağlık hizmeti sunan bir ilk yardım ünitesi v 
ambulansı mevcuttur. 

Atatürk Hava Limanı genelinde verilmekte olan yolcu hizmetleri, Devlet Hava Meydanla 
işletmesi Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunmaktadır. 

Türk Hava Yolları A.O. kabin personeli, göreve ilk atandıktan tarihte hasta yolculara ii 
yardım hizmeti verilmesi konusunda eğitime tabi tutulmakta ve "Kabin Memurları El Kitabı'nd 
belirlenen esaslar çerçevesinde verilen bu eğitim, bahse konu personelin Kabin Amirliği'n 
atanması sırasında tekrar uygulanmaktadır. 

Personelin ilk yardım konusundaki eğitim yetersizliğine ilişkin olarak bugüne kadar Tür 
Hava Yollan A.O.'na ulaşmış herhangi bir şikayet bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr.Yüksel YALOVA 
Devlet Bakanı 
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4.- Kınkkale Milletvekili Kemal Albayrak'm, Ankara-Yeğenbey Vergi Dairesince yürütülen 
şlemlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Sümer Oral'm cevabı (7/2339) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Sümer ORAL tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 7.07.2000 ~ 

(I. &l 
Kemal ALBAYgAK ^ 
Kırıkkale i 

1- Ankara'da Njotorlu Taşıt alım satımlarında ilişik kesme belgesi, plaka harcı sadece 
Ye&enbey Vergi Dairesi müdurlüğjiince yapıldığından is, yoğunluğu nedeniyle as,ırı yığılma 
olduğundan dolayı vatandaşlar mağdur olmaktadır. 

Bu vergilerinde diğer vergiler gibi vergi dairelerine veya banka şubelerine yatırılması 
ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? Eğer yoksa bu konu hakkında ne gibi bir işlem yapmayı 
dii^üımyocsuauz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gnlirlar Gonol Müdürlüğü 

SAYI tB.07.0.GEL.0.82/8211-117 AÇ 11 fin* C 1 / "Z 1 
KOKU ,Soru önergesi U&İ1.UU* t>l 4 5 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖIHA 

İLGİi Kanunlar vo Kararlar Daireni Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğü'nün 
6.10.2000 gün ve A.01.0.GtJS.0.10.00.02-6094 sayılı yasıoı. 

Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal 
ALBAYRAK tarafından ilgi yazı eki 7/2339-6408 sayılı yazılı soru önergesinde 
belirtilen hususlarla ilgili Bakanlığımız cevabı aşağıda açıklanmıştır. 

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü 
maddesinin e bendinde; Noterler, trafik, belediye veya ffîmyri'*s^ffif,Wpf^r"CJl'e,'~ 
Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memuıuarı gJaff ta^aklarln «her 
türlü satış ve devir işlemlerini yapanlar, motorlu ta$gg{}ar«£ djp^Çürlû- satış;»,.. 
veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu taşıtlara aiftCcu.gÜneu.J£adar.. ödenmemiş..'., 
motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gebikme faizleri ire vergi-
cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye , mejAurdurl^^^hükmü 

AüAMOtı yeralmaktadır. J, 

Bûyükşehir Belediyesi olan illerde motorlu taşıtlVf""vergrslnı tart 
tahakkuk ve tahsile tek bir vergi dairesi yetkili kılınmıştır. Ankara ilinde de 
konu ile ilgili olarak tek yetkili Yeğenbey Vergi Dairesi'dir. Buna göre, 
motorlu taşıtların devir işlemleri sırasında aranılan ilişik'kesme belgesinin de 
Yeğenbey Vergi Dairesince düzenlenmesi gerekmektedir. 

Yeğenbey Vergi Dairesinin Ankara ilindeki motorlu taşıtlarla ilgili tek 
vergi dairesi olması nedeniyle oluşan iş yoğunluğunu ve vergi dairesindeki 
mükellef yığılmasını, dolayısıyla mükelleflerin zaman kaybını önlemek amacıyla 
Ankara Emniyet Müdürlüğü içinde hizmet vermekte olan şubeye ilaveten Rüzgarlı 
Ağustos, Oatim ve Ulusite şubeleri ise Ekim ayından itibaren faaliyete başlamış 
bulunmaktadır. Daha fazla sayıda memurun bilgisayar başında çalışabilmesi için 
bu şubelere 42 adet terminal ve 14 adet yazıcı konulmuş, işlemlerin kısa sürede 
yapılabilmesi için data hatlarının hızları artırılmıştır. Ayrıca, programlar bir 
memurun tüm işlemleri yapabileceği şekilde düzenlenerek mükellefe mümkün olan en 
kısa sürede hizmet verilmesi sağlanmıştır. 

Bakanlığımızca protokol imzalanmış olan 12 banka tarafından motorlu 
taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları tahsil edilmekte olup, diğer bankalara 
da tahsil yetkisi verilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

Ayrıca, Ankara'da motorlu taşıtlara bakan tek vergi .dairesi konumur 
olan Yeğenbey Vergi Dairesinin daha verimli çalışmasını saklamak amacıyla men 
ve bilgisayar sayısının arttırılması yanında halen bazı harçları tahsil etmeJt 
olan .bankaların trafik harçlarını da tahsil edebilmesi için çalısmal 
sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

J?. 
Sümor ORAL 

MALİYE BAKANI 
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5.- Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Haü'poğlu'nun Bağ-Kur'un üniversite hastaneleri ile 
olan anlasmalanmn fesh edilmesinin nedenine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
Yaşar Okuyan'm cevabı (7/2340) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. '^-— 

Ömer Ve! 
Diy 

Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden biri de esnaf 
ve sanatkar/ar olmuştur. Kara gün dostu olur düşüncesiyle borç-harç bularak ödedikleri 
primler ile geleceklerini garanti altına almak isteyen esnaf ve sanatkarlar, BAĞ-KUR'un yine 
anlaşılmadık bir uygulamasıyla karşı karşıya geldiler. BAĞ-KTJR kurumuyla tüm teşhis ve 
tedavi protokolleri bulunan Üniversite Hastanelerinin bir kısmının protokollerinin iptal 
edilmesine anfarn verememekteyiz. Başbakan Bûfent Ecevit'in geçen ay Diyarbakır'a yaptığı 
gezideki vaatlerine rağmen bu hastanelerin içerisine Dicle Üniversite Hastanesinin dahil 
edilmesi Diyarbakır esnaf ve sanatkarı ile halkını üzmüştür. 

J- Zaten bir çok sıkıntı ile karşılaşan BAG-KUR yükümlülerinin tedavi gördük/eri üniversite 
hastanelerinin protokolleri neden feshedildi? 

2- Bu uygulama tüm üniversite hastaneleri için geçerli midir? 
3- Sağlık ve eğitim hizmetleri başta olmak üzere varolan kıt imkanlardan yararlanmaya 

çalışan Diyurhakifh esnaf ve sanatkarın sağîık sorununa derman bulmak için grrt/gf Dicle 
Üniversitesi Hastanesi protokolünün feshedilmesinin Özel bir nedeni var mıdır? 

4- Üniversite Hastanelerinin protokolleri feshedilmesine karşılık buralarda tedavi gören 
BAĞ-KUR hastalarının tedavilerini nerede yapacaklarına yönelik bir çalışmanız oldumu? 
Oldu ise yapılan palısmalar jıelerdir? Yoksa bu JıasteJan kaderine mi terk ettiniz? 

5- Bilindiği gibi Diyarbakır, Güneydoğu Bölgesi'nin merkezi durumundadır. Bu hastaneden 
Diyarbakırlı esnaf ve sanatkarların yanı sıra yakın vilayetlerden gelen hastalar da 
yararlanmaktadır. Bu uygulamayı bu bölge için kaldırmayı planlıyormusunuz? 
Planlamıyorsanız nedeni nedir? 

6- Bu uygulamaya Diyarbakır'ında dahil edilmesinin özel bir anlamı var mı? Dicle 
Üniversite Hastanesi'nin bu uygulamaya dahil edilmesinin Başbakan Bülent Ecevit'in 
Diyarbakır gezisinden sonra açıkladığı bölgenin eğitim ve sağlık sorunlarının çözüleceği 
vaadiyle çelişmiyor mu? 
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T.C. 
ÇALİŞMA V E SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.O.11.OO.OO/320 - ZfC^ 

K O N U : Yazı l . Soru önerges i 0 e K A S | M ^ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a)06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı , 
b) 31.10.2000 tar ih v e A.01.0.GNS.0.10.00.02-7iea^ayj l ı .y^zı l .aı ı , 

^ . • v ^ «*/.'{.*.•-.. . . . .,..I 

İlgi yazılarında yer alan Diyarbakır Milletvekili Sayın Ö m e r , Vehbi .'£ I 
HATİPOĞLU'nun "Bağ-Kur*un Üniversite Hastaneleri ile o lan a n l a ş m a l a r ı n j i g s h î v ^ ' ] 
edi lmesinin nedeni"ne Nişkin 7/2340-6410 sayılı yazılı önergesi incelenmiştir. '"' -«••*••. * 

Konuyla ilgili olarak Bağ-Kur Genel Müdürlüğü sigortalı ve hak sahiplerine 
daha iyi sağlık hizmeti verebi lmek amacıyla üniversite hastaneleriyle protokoller 
yapmıştır. 

Ancak, Kurumun içinde bulunduğu mali sıkıntı nedeniyle sağlık kurum ve 
kuruluşlarına yapı lması gereken ödemeler in zamanında yapı lamaması nedeniyle 
protofcof yenı'feme süreler i dolan üniversite hastaneleri mevcut protokol ler i tek taraflı 
olarak fesh etmektedirler. Bu nakit sıkıntıların gideri lmesi konusunda azami gayret 
gösteri lmektedir. 

Durum böyle olmakla birlikte sigortalıların ve hak sahiplerinin, görmüş oldukları 
tedavileri sonucunda üniversite hastanelerine ödedikleri fatura bedellerini (faturalarını 
ibraz etmek suretiyle) bağlı bulundukları İl Müdürlüklerinden Sağlık Bakanlığı f iyat 
tarifesi üzerinden geri alabilmektedirler. 

Ayrıca, sigortalı ve hak sahiplerinin Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler 

dışında da, sağlık hizmetler inden faydalanabilmeleri için, Kurum ile Sosyal Sigortalar 

Kurumu arasında, 03.04.2000 tarihinde imzalanan protokol ile Türkiye genel inde 

Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri ve bağlı kuruluşlar protokol kapsamına 

alınmıştır. 

Bakanlığımız, konuya ilişkin olarak, sigortalı ve hak sahiplerinin daha geniş bir 

yelpazede sağlık hizmeti alabilmelerini teminen çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bilgilerinize arz eder im. 

YW*N )KUYAN 
a \\Bakan 
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6.- Hatay Milletvekili Kemal Atahan'ın, SSK ve Bağ-Kur'un anjiyo ve by-pass operasyonlan 
için yaptığı ödemelere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Yaşar Okuyan'm cevabı 
(7/2343) 

10.07.2000 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için gereğini arzederim. ^ 

Saygılarımla. x ^" -̂  

Namık Kemal ATAHAN 
Hatay Jfrrl-lcfevohiîi •• 

09.07.2000 tarihli Hürriyet gazetesinde daha önce 
Nev/york Times gazetesinde Doç.Dr.Haldun KARAGÖZ'ün Türki
ye'deki sağlık sistemini sarsacak mahiyette gördüğümüz 
ciddi iddiaları çıkmıştır. Buna göre; $S£*e. &AC-fcU£Vcay 

1. Türkiye'de 1999 yılı içinde by-pass operasyonu 
ile by-pass öncesi anjiyo için özel kuruluşlara kaç TL 
ödenmiştir? 

2. Anjiyo ve by-pass ile ilgili anlaşmalı kuruluşlar 
hangileridir? Bu kuruluşlarla anlaşma ne şekilde ' yapıl
maktadır? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.13.APK.0.11.00.00/?2o.-£j?V^ 
Af i I / A C I ^ 2D0O 

KONU : Yazılı Soru önergesi U ü * * 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0! 10.00.02-6894 sayılı, 

b) 31.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7166?s^^^ 

İlgi yazılarında yer alan Hatay Milletvekili Sayın-Narn'ık Kemal ÂTAHÂN'ın •,' 
"Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun anjiyo ve by-pass operaşyohjan'İçın. . 
yaptığı ödemelere" ilişkin 7/2343-6416 sayılı yazılı önergesi incelehm'iştir[Ba^j.ır>Ij-
Genel Müdürlüğü ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığımdan alınan bilgile/^göre:!...,,. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından kalp hastalıklarına ilişkin invazif tetkikler 
ve kardiyovasküler cerrahi girişimler konusunda paket protokolü bulunan hastanelere 
uygulanan fiyatlar Sosyal Sigortalar Kurumunca tesbit edilen fiyatlar olup, altı ay için 
geçerlidir. Söz konusu altı aylık süre sonunda yeniden belirlenen fiyatlar yürürlüğe 
girmektedir. 

Sözkonusu Kurumca 1999 yılının ilk döneminde "By-Pass Operasyonu" için 
1.660.156.250.TL, "Koroner Anjiyoplasti" için 834.375.000. TL, aynı yılın ikinci 
döneminde ise "By-Pass Operasyonu" için 2.075.195.312.TL, "Koroner Anjiyoplasti" 
için ise 1.042.968.750.TL. ödenmiştir. 

Yine Kurumca paket protokol teklifinde bulunan hastanelerin belgelerinin 
incelenmesini takiben, şartları uygun olan hastanelerle protokol imzalanmaktadır. 
Söz konusu hastanelerin Sosyal Sigortalar Kurumu ile de protokol yapmış olmaları 
hususu aranan kriterler arasındadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda ise; 

1- Kurum dışı sağlık tesislerine yapılan ödemeler İstanbul, Ankara ve izmir 
illerinde Sağlık İşleri Müdürlüklerince, diğer illerde Hastane Baştabipliklerince takip 
edilmekledir. Sözkonusu ünitelerce gönderilen veriler merkezde 1995 yılında 
hazırlanan bir bilgisayar programı üzerine kaydedilmektedir. 

Program mevcut haliyle sağlıklı sonuçlar vermemekle, işlem türlerini ve özel 
merkezler ile Devlet ve Üniversite Hastanelerini ayırtedici niteliği bulunmamaktadır. 
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özel merkezlerde uygulanan kroner by-pass ve by-pass öncesi anjiyografi 
işlemleri, dışarıda yapılan bin civarındaki işlem türünden sadece ikisi olup, özel 
merkezlere sadece bu amaçla iletilen vak'alara ilişkin ödemelerin tespit edilmesi şu 
an için mümkün olamamaktadır. Yapılan çalışmalar ve hazırlanacak bilgisayar 
programı ite Ünitelerimize iletilecek yeni formlar çerçevesinde veriler toplanacak ve 
böylece her işlem türünde hangi sağlık kuruluşlarına, kaç hasta sevk edildiği ve 
bunlar için ne kadar Ödeme yapıldığını görmek mümkün olacaktır. 

2- Anjiyo ve by-pass işlemlerinin de içerisinde yer aldığı kalp-damar 
hastalıklarının teşhis ve tedavisine ilişkin paket program çerçevesinde hizmet satın 
alınması uygulamasına geçişte konuya ilişkin branş hekimlerinden alınan yazılı 
görüşler ve aynı branş hekimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar sonucunda 
sözleşme kapsamında yeralacak işlem türleri ve bunlara ilişkin ücretler belirlenmiş ve 
Yönetim Kurulu kararıyla uygulamaya konulmuştur. 

Bundan sonraki sözleşme dönemlerinde ise tüketici fiyat indeksindeki açtılar ve 
diğer faktörler gözönüne alınarak ücret tespiti yoluna gidilmiştir. 

Zaman içerisinde uygulamalarda ortaya çıkan aksaklıklar da aynı branş 
hekimlerinin görüşleri alınarak değeriendirilmiş ve buna uygun yeni düzenlemeler 
yapıldığı bildirilmektedir. 

Ayrıca, Türkiye genelinde 30.09.2000 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmış 
kuruluşları belirtir listenin bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

YaşarçbklYAN s 
Baİ^n 
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TÜRKİYE GENELİNDE BAĞ-KUR'UN PAKET PROTOKOLÜ BULUNAN 
HASTANELER 

1- özel Güven Hastanesi (ANKARA) 
2- özel Yaşam Hastanesi (ANKARA) 
3- Sani Konukoğlu Tıp Merkezi (GAZİANTEP) 
4- Özel Şifa Tıp Merkezi (ANKARA) 
5- Özel Alkan Hastanesi (ANKARA) 
6- City Hospital (ANKARA) 
7- Özel Çağ Hastanesi (ANKARA) 
8- Üniversale Hospital (ÂDÂNA) 
9- özel Çankaya Hastanesi (ANKARA) 
10- özel Şafak Hastanesi (İSTANBUL) 
11- Academıc Hospital (İSTANBUL) 
12- özel Marmara Hastanesi (İSTANBUL) 
13- özel Yeni İsviçre Hastanesi (İSTANBUL) 

KALP-DAMAR HASTALİKLARİNİN TEŞHİS VE TEDAVİSİ KONUSUNDA 
30.09.2000 TARİHİ İTİBARİYLE SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN 

SÖZLEŞMELİ BULUNDUĞU KURULUŞLARI GÖSTERİR LİSTE 

ANKARA 
1- özel Yaşam Hastanesi 
2- A.Ü. Tıp Fakültesi 
3- Gazi Üniversitesi 
4- Bayındır Tıp Merkezi 
5- Sevgi Hastanesi 
6- Başkent Üniversitesi 
7- Güven Hastanesi 
8- Hacettepe Üniversitesi 
9- özel Çankaya Hastanesi 
10-Özel Çağ Hastanesi 
11 -Alkan Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Alkan Hastanesi) 
12-City Hospital 
13-Sevgi Milenium Hospital 
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ADANA 

1- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 

2- Universale Hospital (Adana özel Sağlık Hizmetelri A.Ş.) 

3- Seyhan Hastanesi 

4- Ortadoğu özel Sağlık Tesisleri A.Ş. 

ANTALYA 

1- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

ERZURUM 

1- Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

MANİSA 

1- Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

ELAZIĞ 
1- Fırat Üniversitesi 

ESKİŞEHİR 

1- T.C. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

GAZİANTEP 

1- GAZİANTEP özel Sağlık Hastanesi A.Ş. 

İSTANBUL 

1- Amerikan Bristol Hastanesi 

2- İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü (HASEKİ) 

3- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı (ÇAPA) 

4- özel Marmara Hastanesi 

5- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

6- Yeni İsviçre Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi 

7- özel Şafak Hastanesi 

8- Acıbadem Hastanesi 

9- Akademic Hospital 
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10-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

11-Ozeî tantoırt Kartftyotaji Hastanesi 

12-Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Tıp Merkezi 

13-Internationa! Hospital 

14-Alman Hastanesi 

15-Ulurance Nightingale Hastanesi 

İSPARTA 

1-Süteyman üeKifoel QawetsiiJtesi 

İZMİR 

1- Sağtaş Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri A.Ş. 

2- Sağlık Bakanlığı Atatürk Devlet Hastanesi 

3- Tütav Şifa Tıp Merkezi 

4- Atakalp Kalp Hastalıkları Hastanesi 

5- Egemen özel Sağlık ve Eğitim Hizltd.Şti. (özel Centrel Hospital) 

6- Eğe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

EDİRNE 

1- Trakya Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

KAYSERİ 

1- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

2- Kayseri Kardiyoloji Merkezi ve Sağlık Hizmetleri TicAŞ. 

KONYA 

1- Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

MALATYA 

1- inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanes 

SAMSUN 

1- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

BURSA 

1-Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi 

2- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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7.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimliğine 
yapılan atamaya ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Osman Durmuş'un cevabı (7/2349) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINT 
^=~ ~^~ Ç2_ •£!— ^2—. 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Osman DURMUŞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandın İması hususunda delal etlerinizi saygı tarım
la arz ederim. 10. 07.2000 

Diyarbakır "Mi 1 letvokd-Li^, 

20 Aralık 1996 tarihli Bakanlığınız Teftiş Kurulu Başkanlığı
nın Raporunda, Yüksek İhtisas Hastanesi Klinik Şefi Doç.Dr. Oğuz 
TAŞDEMİR'e çeşitli eylem ve işlemlerden dolayı kınama, 7/6 oranında 
aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması gibi disiplin 
cezaları öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, adı geçenin Yüksek İhtisas Hastanesinde 

Klinik Şefi olarak göreve devam etmesinin sakıncalı olduğu; satın 
cMma komisyonu dahil mali sorumluluk taşıyan görevler veriİmemesi 
gerektiği vurgulanmaktadır. 

Ayrıca, müfettişlerce ortaya çıkarılan yolsuzlukları nedeniyle 
Doç.Dr. Oğuz TAŞDEMİR, TCK'nun 130. ve U0 ncı maddelerinden yargılan-
maktadır. Diğer bir ifade ile, Devleti ve bulunduğu kurumu zarara 
uğratmaktan hakkında kamu davası açılmıştır. Son olarak, Ankara 
Tabipler Odasınca adı geçene bir ay meslekten men ve 75 milyon 
TL para cezası verilmiştir. 

Hakkında bu denli şaibe bulunan ve halen sanık konumunda 
olan birinin Yüksek İhtisas gibi Türkiye ve Orta DOğunun en büyük 
Kalp ve Damar Hastanesine Başhekim olarak atanması ve bu görevde 
ısrarla tutulmasının nedenini açıklarmısiniz? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PER0100000 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 30 10.00 1 1 9 8 5 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

* *""*~"""*.s»H»,l»« , İLGİ: 06.10.2000 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2349-6428 sayılı yâzmiz.*: a ^ 
Diyarbakır Milletvekili Osman ASLAN tararından taraJ^a.:̂ öneltu'eQ Jxuk!sek 

İhtisas Hastanesi Başhekimliğine yapılan atamaya ilişkin" -s'oru. öheĵ es^n;,j|;evâbı *'*'*• 
ekte sunulmuştur. ! •,,... * *. 

>7WM1 • * * , . < „ Bilgilerinizi arz ederim. ""V" ^ 
'|M|MV> l*0*M*J 

Doç.Dr. Osman DURMUŞ 
Bakan 
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Diyarbakır Milletvikili Saym Osman ASLAN'ın "Yüksek İhtisas Hastanesi 
Başhekimliğine yapılan atamaya ilişkin" na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
20 Aralık 1996 tarihli Bakanlığınız Teftiş Kurulu Başkanlığının Raporunda, 

Yüksek ihtisas Hastanesi Klinik Şefi DoçDr.Oğuz TAŞDEMİR'e çeşitli eylem ve 
işlemlerden dolayı kınama, 1/8 oranında aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin 
durdurulması gibi disiplin cezalan öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, adı geçenin Yüksek ihtisas Hastanesinde Klinik Şefi olarak 
göreve devam etmesinin sakıncalı olduğu; satın alma komisyonu dahil mali 
sorumluluk taşıyan görevler verilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Ayrıca, müfettişlerce ortaya çıkarılan yolsuzlukları nedeniyle Doç.Dr.Oğuz 
TAŞDEMÎR, TCK'nın 230. ve 240 mcı maddelerinden yargılanmaktadır. Diğer bir 
ifade ile, Devleti ve bulunduğu kurumu zarara uğratmaktan hakkında kamu davası 
açılmıştır. Son olarak, Ankara Tabipler Odasınca adı geçene bir ay meslekten men ve 
75 milyon TL para cezası verilmiştir. 

Hakkında bu denli şaibe bulunan ve halen sanık konumunda olan birinin Yüjcsek 
ihtisas gibi Türkiye ve Orta Doğunun en büyük Kalp ve Damar Hastanesine Başhekim 
olarak atanması ve bu görevle ısrarla tutulmasının nedenini açıklarmısınız? 

CEVAPLAR: 

Bakanlığımız Müfettişlerince Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi ilgilileri 
hakkında düzenlenen 29.8.1996 tarih ve 101/4, 19/1 sayılı Müfettiş Raporunda 
Dr.Oğuz TAŞDEMÎR ile ilgili olarak fiillerinden dolayı soru önergesinde belirtildiği 
üzere cezalarla birlikte adıgeçen hakkında görev yeri değişikliği teklif edilmiştir. 

Zamanın Sağlık Bakam tararından mezkur hastanede bilimsel inceleme 
yapılması istenilmiş ve bu inceleme sonucunda hazırlanan rapor neticesinde, adıgeçen 
hastanedeki Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğinde yapılan ameliyatların ülkemizdeki 
toplam ameliyat sayısmm yaklaşık dörtte birini oluşturduğu ve Dünyada çok az 
merkezde uygulanabilen ve kalp nakline alternatif bir yöntem olan Kardiyomyoplasti 
ameliyatlarının Dr.Oğuz TAŞDEMÎR tarafından uygulanmakta olduğu ve adıgeçenin 
halen tek klinik şefi olarak görev yapması nedeniyle adıgeçen hastanede hizmetlerin 
aksamadan yürütülebilmesi için Dr. Oğuz TAŞDEMÎR hakkında Müfettiş Raporunda 
öngörülen "görev yeri değişikliği" teklifinin işleme konulmaması uygun görülmüştür. 

Yukarıda zikredilen hususlar gözönünde bulundurulduğunda, Doç.Dr.Oğuz 
TAŞDEMÎR'in Klinik Şefi olarak Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesinde görev 
yapması ve aynı Hastane Baştabipliğini tedviren yürütmesine kanuni bir engel 
bulunmadığı gibi göreve devam ettirilmesi sağlık hizmetlerinin bir gereği olarak 
takdiren uygun görülmektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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8.- Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in, özelleştirilen Orta Anadolu Linyitleri ve Çayırhan 
Tennik Santrali çalışanlannın sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı 
(7/2350) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

özelleştirme çalışmaları 1990 yıllarının başlarında başlayan ve 1996 
yılında işletme devri ihalesi açılan Türkiye Kömür işletmeleri Orta Anadolu 
Linyitleri ve Çayırhan Termik Santrali'nin işletmeleri özelleştirme kapsamında 
1.7.2000 tarihinde özel sektöre devredilmiştir. 

Yapılan anlaşma ile bu iki kuruluşta çalışmakta olan işçiler de işletmeci 
firmaya devredilmektedir. İşçilerin mevcut kazanılmış haklarının saklı kalması 
kaydıyla işletme devrinin yapılacağının ifade edilmesine rağmen, bu iki 
kuruluşta çalışmakta olan işçilerin sahip oldukları mali ve sosyal hakların 
korunması konusunda tereddütleri olmuş ve bu konulardaki, belirsizlik 
giderilememiştir. 

Yukarıda ifade ettiğim hususlara ilişkin olarak, aşağıdaki sorularımın 
Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 17.07.2000 

«77-
Cemil ÇlggK, 

Ankara MiHetvdali-

1- İşletmesi 1.7.2000 tarihinde Park Teknik Şirketine devredilen/Türkiye 
Kömür İşletmeleri Orta Anadolu Linyitleri ile Çayırhan Termik Santralinde, 
işletme devri esnasında işletmede çalışmakta olan işçilerin kazanılmış haklan 
korunmuş mudur? 

2- 2000 yılı sonunda sözleşmesi bitecek olan işçilerin iş garantileri var 
mıdır? Çalışanların şu an sahip oldukları mali ve sosyal haklan devam edecek 
midir? 

3- Emekli olacak işçilere ödenecek kıdem tazminatı nasıl hesaplanacaktır? 
I lesaplamada hangi ücret esas alınacaktır? 

4- Şirketin iş akdini feshettiği bir işçinin alacağı kıdem tazminatı neye 
yöit: ve nasıl hesaplanacaktır? Bu işçi devlette hakettiği kıdem tazminatını 
alabilecek midir? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI B.02.0.0O6I Of-Zç$ i 62./ / / /2000 

KONU :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Cemil ÇİÇEK'in tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/2350?. 
6430 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir. ; A'A J' 1 

Türkiye Kömür İşletmeleri Orta Anadolu Linyitleri ve Çayırhan Termik Santralinin • 
işletme Devri özelleştirme kapsam ve programında bulunmamakta olup, bu Kuruluşla ilgili 
olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bir çalışma da yoktur. . . \ 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr.Yüksel YALOVA 
Devlet Bakanı 
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9.- Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, AB ülkelerinin vize uygulamasına ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/2351) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulann Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasmı 
arz ederim. 

Saygılanmla. 

soraiar- ^M^h 
İsviçre'de çalışan vatandaşlarımızın şahsıma intikal ettirdikleri şikayetlennne; / * 

A. Türkiye'ye karadan gidişlerinde İtalya üzerinden feribotla doğrudan veya 
Yunanistan üzerinden seyahat etmeyi tercih ettiklerim ancak AB üyesi olan 
İtalya ve Yunanistan'dan vize verilmediğini, transit vizesi için aylar öncesinden 
müracaat edip beklemek gerektiği, gecikmeler sebebi ile vapur kaçırdıklarını, 
takip sırasında defalarca ilgili ülke konsolosluğuna gidip beklemek gerektiği, 

B. AB ülkelerine, mesela Almanya'ya yakınlannı ziyaret için vize almakta çok 
müşkülat çektikleri, 

İfade edilmektedir. 

1. İsviçre'de ikameti olan vatandaşlarımızın AB ülkelerine seyahatlerinde vize 
aranmamasını temini için AB nezdinde ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

2. AB ülkelerinde ikameti olan vataridaşlanmızm İsviçre'ye gelişlerinde İsviçre 
hükümeti tarafından vize aranmadığı ifade edilmektedir. Mütekabiliyet anlayışı 
ile İsviçre-AB arasında benzeri bir anlayışla İsviçre'de ikameti olan 
vatandaşlarımızdan, AB' ülkelerine seyahatlerinde, Schengen anlaşması 
çerçevesinde, yize istenmemesi istikametinde İsviçre ve AB nezdinde ne gibi 
çalışmalar yapılmıştır? 

3. AB'ne aday üye olarak T.C. vatandaşlarına AB nezdinde Vize kolaylığı temin 
edecek ne gibi çalışmalar yapılmaktadır. Sonbahardaki adaylık müzakerelerinde 
bu husus dikkate alınacak mıdır? 
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI V 

Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü _ ı 

SAYI :SPGM/2300-S"2»k ' rV&"L-~ 'Q t) M Mö° 
KONU: 7/2351 sayılı yazılı soru önergesi ^ . — _, y , . ^ 

6h J2y JSn/dr* 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.10.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6895 sayılı .yazılan. 

Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'ın ilgide kayiW*yÜMİgnna Kpnıjnsoftf 
önergelerinin yanıtlan ilişikte sunulmuştur. •" " -\ * * . 

Saygılarımla sunanm. 

J j hJLM 

i smai l CEM 
Bakan 
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SAKARYA MİLLETVEKİLİ SAYIN CEVAT AYHAN'IN YAZILI SORU 
ÖNERGESİ 

SORU 1; İsviçre'de çalışan vatandaşlarımızın şahsıma intikal ettirdikleri şikayetlerde, 
Türkiye'ye karadan gidişlerinde İtalya üzerinden feribotla doğrudan veya Yunanistan 
üzerinden seyahat etmeyi tercih ettiklerini ancak AB üyesi olan İtalya ve Yunanistan'dan 
vize verilmediğini, transit vizesi için aylar öncesinden müracaat edip beklemek 
gerektiğini, gecikmeler sebebi ile vapur kaçırdıklarını, takip sırasında defalarca ilgili ülke 
konsolosluğuna gidip beklemek gerektiği; AB ülkelerine, mesela Almanya'ya yakınlarım 
ziyaret için vize almakta çok müşkülat çektikleri ifade edilmektedir. İsviçre'de ikameti 
olan vatandaşlarımızın AB ülkelerine seyahatlerinde vize aranmamasını temini için AB 
nezdinde ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

CEVAP: İsviçre'de yasal oturma ve çalışma izni bulunan vatandaşlarımızın, başta yurda 
gelişlerinde olmak üzere Schengen ülkelerine seyahatlerinde karşılaştıkları vize sorunları 
hemen her fırsatta ve yerde ele alınmakta ve girişim konusu yapılmaktadır. 

İtalya ve AB nezdinde bulunulan girişimlerimizden, Schengen Anlaşması'na taraf 
ülkelere seyahatlerinde, İsviçre'deki vatandaşlarımıza, bazı ülkeler veya yılın bazı 
dönemlerine mahsus vize bağışıklığının sağlanmasının mümküı olamayacağı 
anlaşılmaktadır. Bu çerçevede sorunun, İsviçre'de yerleşik Türk vatandaşlarına 
ellerindeki oturma izinlerinin süresi kadar çok girişli vize verilmesi suretiyle 
çözümlenebilmesi amacıyla girişimlerimiz sürdürülmektedir. 

SORU 2: AB ülkelerinde ikameti olan vatandaşlarımızın İsviçre'ye gelişlerinde İsviçre 
hükümeti tarafından vize aranmadığı ifade edilmektedir. Mütekabiliyet anlayışı ile 
Îsviçre-AB arasında benzeri bir anlayışla İsviçre'de ikameti olan vatandaşlarımızdan, AB 
ülkelerine seyahatlerinde, Schengen anlaşması çerçevesinde, vize istenmemesi 
istikametinde İsviçre ve AB nezdinde ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 

CEVAP; Malumları olduğu Üzere, Avrupa Birliği'nde Schengen Anlaşması 'mn 
yürürlüğe girmesi ile birlikte, Schengen alanına dahil ülkeler tek vize uygulamasına 
geçmiş; bu bağlamda İsviçre'de yaşayan oturma ve çalışma izni hamili vatandaşlarımız, 
AB ülkelerine yaptıkları seyahatlerinde, Schengen vizesi almak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Diğer bir deyimle, sorun İsviçre'nin Schengen üyesi olmamasından 
kaynaklanmaktadır. Sorun İsviçre makamları tarafından da bilinmekte ve 
vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda AB nezdinde izlenmektedir. 

SORU 3: AB'ne aday üye olarak T.C. vatandaşlarına AB nezdinde vize kolaylığı temin 
edecek ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Sonbahardaki adaylık müzakerelerinde bu husus 
dikkate alınacak mıdır? 

CEVAP; AB adaylık sürecimizin başlaması çerçevesinde, vize rejimimizin Schengen 
sistemi ile uyumlaştırılması amacıyla Bakanlığımda etraflı bir çalışma başlatılmıştır. 
AB'nin, adaylık süreci daha önce başlamış bulunun Bulgaristan ve Romanya'ya vize 
bağışıklığım Bakanlar Konseyinde değerlendirmekte olduğu hususu da gözönünde 
buldurularak, ilgili Bakanlıklanmızla eşgüdüm içinde AB Komisyonu'yla görüşmelere 
yakın zamanda başlanacaktır. 
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10.- Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, 1972-1982 yıllan arasında isteğe bağlı olarak üye 
olan Bağ-Kur mensuplanna iüşkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal GüvenHk Bakam Yaşar Okuyan'ın 
cevabı (7/2367) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yazılı olarak 
cevapfandırırmasmı arz ederim. 

Sorular 

1. Bir BAĞ-KUR üyesi W2 yûmâa isteğe bağlı olarak fyv olmuş, 20.04.1892 
tarihinde ise üyelik mecburi olmuş. Bu üye 20,04,3982 tarihinde» önceki 
dönem için; 
a) Çalıştığı dönem için borçlanma ile bu süreleri üyelik süresine ilave edebilir 

mi? Bunun için aranan şartlar nelerdir? Vergi kaydım ispat etmesi yeterli 
midir? 

b) Borçlanma mümkün ise şartlan nedir? 

1. Sosyal Güvenlik kurumlarına pirim ödeme süresini doldurup emekli hakkını 
kazanan Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR ve ÇİFTÇİ BAĞKUR'u mensubu 
bîr ftye emeklilik hakkını kazandıktan sonra kadınlarda 58, erkeklerde 60 
yaşînâa emekli maaşı alabilmektedir. 
a) Emeklilik hakkını Kazanan bir üye çabşoiaâiğı tskâirâe emekli maaşı 

almaya başlayacağı tarihe kadar geçen sürede sağlık sigortasından 
faydalanabilecek midir? 

b) (a) da zikredilen sürede sağlık sigortasından faydalanabilmesi için yerine 
getirmesi gereken şartiar neferdir? 

c) (a) da zikredilen sürede isteğe bağlı pirim ödeyerek sağfrk sigortasından 
faydalanabilir mi? Faydalanabilir ise ödeyeceği pirim miktarı nedir? 

d) (a) da zikredilen süre için sağlık sigortasından faydalanmak mümkün 
değilse bu hususta bir mevzuat düzenlemesi düşünülüyor mu? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ye Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.11.00.00/3ZO-ZÇa<$ 

KONU : Yazılı Soru önergesi ° 6 KASIM 

TÜRKİYE BÜYÜK PÜİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

lLGl:a)06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı, 
b) 31.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7166 sayılı yazıları. 

ilgi yazılarında yer alan Sakarya Milletvekili Sayın Cevat AYHAN'ın "Bağ-Kur 
isteğe Bağlı Sigortalı olma şartları ile emekliliğe hak kazanmış sigortalının Sağlık 
Sigortasında yararlanma hususuna" ilişkin 27.07.2000 tarih ve 7/2367-6484 Esas 
No'lu yazılı önergesi incelenmiştir. 

1) 1479 sayılı Kanunun 2654 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 13 üncü maddesi 
ile; 1479 sayılı Kanun ve aynı Kanunda değişiklik yapan Kanunlara göre sigortalılık 
niteliği taşıdıkları halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği 20.04.1982 tarihine kadar kayıt 
ve tescillerini yaptırmayanların her türlü hak ve mükellefiyetleri 20.04.1982 tarihinde 
başlatılmıştır. 

Bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak 20.04.1982 tarihinde kayıtve tescili 
yapılmış olanlara 01.10.1972 ila 20.04.1982 târihleri arasındaki vergi mükellefiyet 
sürelerini borçlanma hakkı verilmiş ve bu hakkın kullanımı için Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaat etme, iki yıl İçinde de ödeme imkanı 
tanınmıştır. 

Bu hak aynı süre ve şartlarla 14.03.1985 tarihli ve 3165 sayılı Kanunla 
22.03.1985 tarihinden itibaren yeniden verilmiştir. Sözü edilen borçlanma hakkının 
bugün itibariyle kullanılması mümkün bulunmamaktadır. 

2) Bağ-Kur tarafından uygulanmakta olan 1479 ve 2926 sayılı Kanunların bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ile bu Kanunlara ek ve geçici maddeler eklenmesini 
öngören 4447 sayılı Kanunla 1479 sayılı Kanunların "Yaşlılık aylığından yararlanma 
şartlan" na ilişkin hükümleri yeniden belirlenmiştir. 

Buna göre; Bu Kanunun yürürlük tarihi olan 08.09.1999 tarihinden sonra ilk 
defa sigortalı olanların yaşlılık aylığından yararlanabilmeleri için kadın ise 58, erkek 
ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve 25 tam yıllık sigortalılık sürelerinin bulunması 
gerekmektedir. 
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Ancak, Kanunun yürürlük tarihi itibariyle daha önceki hükümlere göre aylık 
bağlanmasına hak kazananlar ile emeklilik süresini doldunnaya 2 tam yıl ve daha az 
süre kalanların değişiklikten etkilenmemesi sağlanmış, emeklilik süresinin dolmasına 
2 tam yıldan fazla kalanlar ise kademeli bir geçiş süresine tabi tutulmuştur. 

Yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen hizmet süresini doldurduktan sonra 
prim ödemek istemeyen sigortalıların yaş şartını yerini getirinceye kadar prim 
ödemeden beklemesi sigortalılıklarına son vermek suretiyle mümkün bulunmaktadır. 

Bu durumda, ilgililerin sağlık yardımlarından yararlanması mümkün 
bulunmamaktadır. Zira, Kuruma sigortalı olmadan, Kurumun verdiği sağlık 
hizmetlerinden yararlanılması mümkün değildir. Ancak bu durumda olanların işlerini 
terk etmiş olmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalı olmaları da mümkün bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-102-



T.B.M.M. B : 12 7 . 1 1 . 2000 O : 1 

11.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TEDAŞ'ın elektrik tüketimi üe ilgüi olarak 
(İttim1 Şkİn S ° r u s u Ve Baa^i v e Tab i î K a 3 ' n d d * Bakanı Cumhur Ersümer'in cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KECLİSİ BAŞKAMLlSlNA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanı Sayın Cunhur ERSÎİNER 
taraf ından yazı 11 olarak cevaplandırı lirası i ç in de la le t l e r in i z i arz ederim. "*" 

-y$Çf==* 
Mjsa UZUNKAYA 
Samsun-Mi 11 ctvelıi I i 

1) Tedaş kayı t lar ına göre}. 
-Mevcut mesken abone sayıs ı , 
-Düzenli olarak ödeme yapan mesken abone sayıs ı , 
- A k ı l l ı saat"sahibi abone sayıs ı , 
-Yazlık ve ik inc i konut abone sayıs ı , 
-Geçici olarak kapalı tutulan abone sayıs ı , 
-Abone olduğu halde fatura edilemeyen yada tahsi l imkanı bulunamayan abo
ne sayısı nedir? 

2) İlan edilen mesken abone sayısına yukarıdaki abonelerin tümü dahil mid i r? 
3) Bu rakamların toplamı esas alınarak tesbit edilecek ortatarra tüketim mik

tar ı ne ölçüde gerçekleri yansıtmaktadır? 
4) Tasarruf gerekçesi i l e yapılan % 50 zam'da düzenli olarak ödeme yapan abo

ne sayısının dikkate alınması daha adalet l i b i r uygulama olmaz mı id î? 
5) Haziran ayında Tedaş' in % 50 zam yapma talebinin hükümetçe geri çevr i lme

sinden sonra bu defa "150 K\7" ve "tasarruf" g ib i gereçelerle yapılan 55 5C 
zammın kabul edilmesinin gerekçesi nedir? Önceki kabul görmezken sonraki 
nasıl kabul edi ld i? 

6) Bu zammın geçer l i l i k süresinin i k i y ı l olduğu ve Ağustos 2C0Cde sona 
ereceği yönündeki açıklamalar ne ölçüde gerçektir? 
3u açıklamaya ka t ı l ı yo r rtusunuz? 

7) TEDAŞ'ın ge l i r l e r i n i n ne kadarı kendi g ider ler ine ve çalışanlarına (ücre t -
v.s olarak) harcanmaktadır? İ l l e re göre lojman sayısı ve bunlar i ç i n ya 
pı lan gider ler ne kadardır? 

0) Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kaçak kullanım nedeniyle tahsi l edilerr.iyen 
e lekt r ik bedeli ne kadardır? 3u bedelin diğer kul lanıcı lardan t a h s i l i n i 
nasıl karş ı l ıyor sunuz? 13u duruma son vermeyi düşünüyor rrusunuz? 

9) Yaoılan bu zam i l e Tedaş'ın yakında özel leşt i r i lecek olması arasında her
hangi b i r bağlantı bulunmakta mıdır? 
Tedaş'ın pazarI anmasını kolaylaştıracak, satın alan kuruluş lehine a r t ı 
b i r değer ortaya koyacak bu zam i l e vatandaşın fazladan ödeyeceği.miktar 
ne olacaktır? bı> *fıl/l'l< 

IC) Üretimin ana girdi ler inden olan elektr iğe yapılan bu zammın ayl ık enflasyon 
rakamlarına olan etk is i ne kadar olacaktır? 

- 1 0 3 -



T.B.M.M. B : 12 7 .11.2000 O : 1 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Ankara 

Sayı :B.15.O.APK.0.23.300- / K 1 " 9 S KASIM 2000 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

2232S 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nm 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6895 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA'nın,tarafımaJavcib.©ttiğir7/2362^521 
esas no.lu yazılı soru Önergesi, T.B.M.M. IçTüzüğü'nün 99. M a d ^ g ^ i ^ z ^ n a r a k |kte 
gönderilmiştir. ^ ^ A«fc:; ', M.l»« j 

Bilgilerinize arz ederim. i \ * I Î>' ."VJ 

\ I AftAMUti I 
w,-»., 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSA UZUNKAYA'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/2382-6521) 

Soru 1 : 

TEDAŞ kayıtlarına göre; 

-Mevcut mesken abone sayısı, 

-Düzenli olarak ödeme yapan mesken abone sayısı, 

-"Akıllı saat" sahibi abone sayısı, 

-Yazlık ve ikinci konut abone sayısı, 

-Geçici olarak kapalı tutulan abone sayısı, 

-Abone olduğu halde fatura edilemeyen yada tahsil imkanı bulunamayan abone sayısı 

nedir? 

Cevap 1: 

-1999 yıl sonu değerleri itibariyle mevcut (işlem gören) mesken abonesi yaklaşık 

17,5 milyon adettir. 

- Düzenli ödeme yapan abone sayısı, yazlık ve ikinci konut abone sayısı, geçici olarak 

kapalı tutulan abone sayısı, abone olduğu halde fatura edilmeyen yada tahsil edilemeyen 

abone sayılan her ay ve her il için, il ve fatura dönemi bazında sürekli değişiklik 

göstermektedir. Seçilecek bir birim için hazırlanmakta olan bilgiler daha sonra tarafınıza 

gönderilecektir. 

Soru 2 : 

İlan edilen mesken abone sayısına yukarıdaki abonelerin tümü dahil midir? 

Cevap 2 : 

Belirtilen mesken abone sayısına bütün mesken aboneleri dahildir. 

Soru 3 : 
Bu rakamların toplamı esas alınarak tespit edilecek ortalama tüketim miktarı ne ölçüde 

gerçekleri yansıtmaktadır? 
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Cevap 3 : 

1999 yılı verileri esas alındığında ortalama mesken tüketiminin aylık 90 k\A/h civarında 

gerçekleştiği belirlenmiştir. Ülke genelinde yapılan incelemede 150 kWh ve üzerinde elektrik 

tüketen mesken oranının illere göre % 2-12 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Aylık 150 kWh 

hesabında 4 kişilik bir ailenin kullanabileceği elektrik miktarı göz önüne alınmıştır. 

Soru 4 : 
Tasarruf gerekçesi ile yapılan % 50 zam'da düzenli olarak ödeme yapan abone 

sayısının dikkate alınması daha adaletli bir uygulama olmaz mı idi? 

Cevap 4 : 

Tasarruf gerekçesi ile elektrik tarifelerine değil, mesken abonelerinin tüketimlerinin 150 

kVVh'i aşan kısmına, her bir aşılan kWh için % 50 zamlı tarife uygulaması yapılmaktadır. 

Soru 5 : 

Haziran ayında TEDAŞ'ın % 50 zam yapma talebinin hükümetçe geri çevrilmesinden 

sonra bu defa "150 KW ve "tasarruf gibi gerekçelerle yapılan % 50 zammın kabul 

edilmesinin gerekçesi nedir? önceki kabul görmezken sonraki nasıl kabul edildi? 

Cevap 5: 

Haziran ayında TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün % 50 zam talebi olmamıştır. TEAŞ 

Genel Müdürlüğü tarafından elektrik enerjisi üretimi için çok sayıda yeni yatırım başlatılmış, 

ancak bu yatırımların biterek santralların üretime geçmesi için en erken 1,5 yıl gibi bir süre 

gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla, sektördeki darboğazın 2002 yılına kadar kendini 

hissettirmeye devam edeceği gözlenmektedir. Bu darboğazın elektrik kesintileri yapılarak 

aşılması yerine halkımızı tasarrufa yönlendirmek amacıyla, mesken abonelerinde 150 kVVh'i 

aşan tüketimler fazla tüketim kabul edilmiş, bu fazla tüketimi bir nebze olsun azaltabilmek 

amacıyla böyle bir uygulama başlatılmıştır. 

Soru 6 : 
Bu zammın geçerlilik süresinin iki yıl olduğu ve Ağustos 2002'de sona ereceği 

yönündeki açıklamalar ne ölçüde gerçektir? Bu açıklamaya katılıyor musunuz? 
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Cevap 6 : 

Böyle bir açıklamanın kaynağı bilinmemektedir. Ayrıca bu açıklamaya da 

katılmamaktayız. 

Soru 7 : 

TEDAŞ'ın gelirlerinin ne kadarı kendi giderlerine ve çalışanlarına (ücret-v.s. olarak) 

harcanmaktadır? İllere göre lojman sayısı ve bunlar için yapılan giderler ne kadardır? 

Cevap 7 : 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün toplam net hasılat 1.468.766.693.472.440,-TL'dir. Enerji 

bedeli hariç gider, 330.829.827.771.170,-TL, personel giderleri 209.499.280.679.368,-TL'dir. 

Bilindiği üzere, TEAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlükleri daha önce TEK Genel Müdürlüğü 

bünyesinde tek bir birim idi. Bahse konu lojmanlar, bu dönemden kalma olup söz konusu 

Genel Müdürlüklerce ortak kullanılmaktadır. TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne ait lojmanların 

teşjpütata II bazuvia yapılması ayrı bir coşmayı gecektirmektedir. Genel Müdürlüğümüzce bu 

konudaki çalışma tamamlandığında bilgiler tarafınıza ayrıca bildirilecektir. 

Soru 8 : 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kaçak kullanım nedeniyle tahsil edilemeyen elektrik 

bedeli ne kadardır? Bu bedelin diğer kullanıcılardan tahsilini nasıl karşılıyorsunuz? Bu duruma 

son vermeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap 8 : 

1999 yıl sonu itibariyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini içine alan illerde 

(toplam 23 il) kayıp kaçak miktarı 5.958 GVVTı'dir. Bu değerden yaklaşık 994 GWh olarak 

hesaplanan teknik kayıplar düşüldükten sonra yaklaşık 4.964 GVYh kaçak kullanım nedeniyle 

sayaçlardan geçmeyen dolayısıyla tahakkuka bağlanamayan enerji olmaktadır. 

2000 yılı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kayıp kaçak kullanımın en aza indirilmesi 

konusunda seferberlik yılı olarak kabul edilmiş ve yapılan çalışmalar sonucunda 31.08.2000 

tarihi itibariyle Türkiye genelinde 195.606 kaçak müşteri yakalanmış, 21.396.772 milyon TL 

kaçak tahakkuku yapılmıştır. 
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Soru 9 : 
Yapılan bu zam ile TEDAŞ'm yakında özelleştirilecek olması arasında herhangi bir 

bağlantı bulunmakta mıdır? 

-TEDAŞ'm pazarlanmasını kolaylaştıracak, satın alan kuruluş lehine artı bir değer 
ortaya koyacak bu zam ile vatandaşın fazladan ödeyeceği bir yıllık miktar ne olacaktır? 
Cevap 9 : 

Yapılan zam ile TEDAŞ'm yakında özelleştirilecek olmasının hiçbir ilgisi 
bulunmamaktadır. Uygulamanın en önemli nedeni elektrik enerjisinde yaşanan darboğazın 
mümkün olduğu kadar elektrik kesintilerine gerek kalmadan atlatılmasını sağlamaktır. 

Soru 10: 
Üretimin ana girdilerinden olan elektriğe yapılan bu zammın aylık enflasyon 

rakamlarına olan etkisi ne kadar olacaktır? 

Covap10 : 
Üretimin ana girdilerinden olan elektriğin tasarruflu kullanılmasına yönelik yapılan bu 

uygulamanın enflasyona etkisinin ne olacağı ile ilgili çalışmalar DİE tarafından yapılmaktadır. 

12.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Didim'de bulunan bir camiye ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı (7/2389) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın, Yüksel YALOVA tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14. olSoöo 

Didim' de bulunan 800 yıllık tarihi îlyas Bey Camii' nin 140 Milyon TL. 
karşılığında reklam filmi İçin kiralanarak, dansözün oynatıldığı doğru mudur? 
Doğru ise, bu izni kim vermiştir? 

- 1 0 8 -



T.B.M.M. B : 12 7.11 . 2000 O : 1 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.006/O/-Z£S3 6£/'//2000 
KONU :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :06.10.2000tarihveA.01.0.GNS.0.10.00.02-C894sayılıyazınız. 

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'ın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/2389-6536 esas sayılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

Resmi Gazete'nin 16.10.1986 gün ve 19253 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum 
ve Kuruiuşlanna Ait Berlerden Faydalanma Usul ve Esaslan Hakkındaki-TüzüğüTr4;Maddesir gereği, 
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlarda, ücreti mukabilinde film?, ve fotoğraf çekimi için 
araştırmacı, bilim adamı veya film şirketlerine izin verilmektedir. 

Filma-Cass Film Yapım ve Pazarlama A.Ş., "Airbus" uçaklarının tanıtımı için çekeceği reklam' 
filminde, ülkemizin tanıtımı açısından yararlı olacağı gerekçesiyle, tarihi ve turistik mekanlarda yapacaklan 
çekimlerin yanısıra, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait, Milet llyasbey Camii'nden de görüntü almayı talep-
etmiştir. 

Milet Antik Kenti'ndeki tarihi sit alanı içerisinde, yerleşim birimlerinden uzakta, cemaati olmayan ve 
restorasyon nedeni ile yıllardır ibadete kapalı olan llyasbey Camii'nden tanıtım amacıyla belgesel tarzda 
görüntü almak için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından adı geçen film şirketine; 

• Belgesel film çekiminin yapılabilmesi için, anılan tüzük çerçevesinde hareket edilmesi, 
- Çekimden önce ücretin %50'sinin peşin olarak ödenmesi, 
• Duvarlara çivi çakılmaması, 
- Levha aşılmaması, 
- Çekimden 24 saat önceden eserlerin bağlı bulunduğu Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne 

haber verilerek en az bir görevlinin çekim sonuna kadar nezaretinin sağlanması, 
- Çekim esnasında gerekli hassasiyetin gösterilip eserde herhangi bir zarara meydan 

verilmemesi, 
- Meydana gelebilecek zararın tazmin edilmesi şartıyla, 26.06.2000 tarihli onay ile izin verilmiştir. 

Film çekiminden sonra medyada çıkan söylentiler üzerine Vakıflar Genel MUdüriüğü'nce araştırma 
yapılmış, çekilmiş olan reklam filmi, yetkililerce incelenmiş, Aydın Vakıflar Bölge MüdüriUğU elemanının 
gözetiminde çekilmiş olan filmde "dansöz oynatılması" ile ilgili herhangi bir sahnenin yer almadığı 
görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 
r.Yüksel YALOVA 
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13.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, SEKA Dalaman Kâğıt Fabrikasına ilişkin* 
sorusu ve Devlet Bakam Yüksel Yalova'nın cevabı (7/2394) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİULET f.ECÜSİ 3AŞKAMJGI<İA/' 

Aşağıdaki sorularına Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Yüksel 
YALCVA'nm yazılı cevap vermesi için delaletlerinizi arz ederim. _^ /•IJDQ*£O 

ftısa UZUgAYA 
Samsun 

1- 1971 yılından beri faaliyette olan Seka Dalaman kağıt fabrikası yı l lar 
i t i bar ı i lene kadar kâr - zarar etmiştir? 

2- Seka kağıt fabrikalarının zarar etme sebepleri 3akanlığınızca araş.tjrı^ 
larak gerekli önlemler alınmış mıdır? . 

3- Seka Dalaman işletmesi y ı l l ık cirosunun 20 milyon dolar olduğu iddia ve 
ifade edildiğine göre 1600 dönümlük çak kıymetli bir arazi üzerinde bulunan.bcyle 
bir fabrikanın 40.f&Ş. dolara vadeli olarak satılmış olması ekonomi ve mantık ku-
rai I arına uygun nudur? 

h- Fabrikada 50 milyon dolarlık rrakina ve teçhizatın bulunduğu,} Finiandiya'-
l ı bir firmanın fabrikaya 2C0milyon dolar kıymet biçtjJj<Jjd^1aJjaAi»^loğru nudur? • 

5- Giresun, Aksu, Seka ve diğer fabrikaların ürettiği başta gazete kağıdı 
olmak üzere bazı ürünlerinin zararına satıldığı, piyasanın altında yapılan bu sa
tışlar nedeniyle fabrikaların zarara uğrattığı iddiaları doğru mjdur? 

6- î.'coak firması Dalaman Seka fabrikasına ne kadar ödeme yapmıştır 
?- Giresun, Aksu-Seka fabrikasının da özelleştirilmesi düşünülmekte nridir? 
F- Özel I eşmede mağdur olan işçilerin haklarının korunmasına dair bir projeniz 

var mıdır? 
S- Tüm kağıt fabrikalarının özelleştirilmesi düşünülrrekte midir? leyle bir özel 

I eşmede ne kadar çalışanın işsiz kalacağı düşünülmektedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.006/o/-lS£/B Ol //(" /2000 
KONU :Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ :06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı yazınız. 

Samsun Milletvekili Musa (JZtMKÂYA'nın tarafımdan cevaplandırmasını istediği' 772334-
6550 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

SEKA Dalaman işletmesi'nin son 10 yıllık kâr-zarar durumu aşa§ı$& ger i lmişt i r . ' 

Yıl 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1993 
1999 

Kâr-Zarar 
(Milyon TL) 

»1.723 
-28.578 
-25.003 
-69.161 
218.632 

1.168.246 
401.193 
16.193 

-1165.037 
-4.453.371 

SEKA fabrikaları, öncelikle eski teknolojiden kaynaklanan yüksek üretim ve işçilik 
maliyetleri nedeniyle zarar etmektedir. SEKA'ya, özelleştirme programına alındığından bu yana 
özelleştirme Fonu'ndan 180 milyon Dolar tutannda kaynak aktarılmış olmasına rağmen, bu 
sürede ancak çok zorunlu olan bazı yatınmlar yapılabilmiş, aktarılan finansman ağırlıklı olarak 
şirket faaliyetlerinin idamesi için kullanılmıştır. 

özelleştirme çalışmalan çerçevesinde, Finlandiya menşeli Jaakko Pöryry Consulting OY-
ATA Yattnm Menku) Ktymett&r AŞ. konsorsiyumu De bir darysjnanlık hizmet sözleşmesi 
imzalanmıştır. SEKA'nın tüm işletmelerinin değerleme çalışmalan, 4046 sayılı Kanun'un 4232 
sayılı Kanunla değişik 18. Maddesinin (B) bendi uyarınca, uluslararası kabul görmüş metotlardan 
en az üçünün kullanılması suretiyle bu danışman firma konsorsiyumu tarafından yapılmaktadır. 
Türkiye ve dünyadaki kağıt ve selüloz sektörü ile işletmelerin teknolojik durumunun aynntılt olarak 
incelendiği bu çalışmalar sonucunda, yapılan yatınmlann amortize edilmiş bugünkü değerlerinin 
yanısıra, ihtiyaç duyufan yatınmfar, ışfefme faafıyefferînden yaratıfacafc nafcrt gırcftferf, fcâGzarar 
oranlan ve dünyadaki benzer satışlar gibi faktörler de dikkate alınarak hazırlanan danışman 
raporlarında, işletmeler için eksi değerlere bile ulaşılabildiği görülmektedir. 
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SEKA Dalaman Işletmesi'nin kullanımında olan arazinin bir bölümünde şirket adına 
Orman Genel Müdüriüğü'nce tesis edilmiş irtifak hakkı bulunmaktadır. Ayrıca Dalaman işletmesi 
arazisinin bir kısmı, ihale öncesinde Muğla Üniversitesi'ne tahsis edilmek üzere Hazine'ye 
devredilmiştir. Dalaman İşletmesi ihalesinde satışa konu arazi toplam 1.343,3 dönümdür. 

SEKA İşletmelerinin ürettiği ürünlerin satış fiyattan, Hükümetimizin enflasyonu önleme 
programı çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığımdan alınan izin doğrultusunda belirlenmektedir. 

SEKA Dalaman Işletmesi'nin satışına ilişkin olarak özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 
henüz nihai karar alınmamış ve satış sözleşmesi imzalanmamış olduğundan, bu aşamada teklif 
sahiplerinin satış bedeline ilişkin bir ödeme yapmaları da sözkonusu bulunmamaktadır. 

SEKA'nın diğer tüm işletmeleri gibi özelleştirme programında bulunan Aksu Işletmesi'nin 
de özelleştirme çalışmaları devam etmektedir. 

Özelleştirme sonucunda mağdur olacak işçilerin haklarının korunması amacıyla 4046 
sayılı Kanun'un 20. Maddesi çerçevesinde gerekli önlemler alınmış olmakla birlikte, gerek ihale 
şartnamelerinde, gerekse satış sözleşmelerinde bu konuda aynca düzenlemeler getirilmektedir. 
SEKA işletmelerinin satışına ilişkin ihalelerde, işletmelerde çalışan işçilerin kıdem tazminatı 
yükümlülüğü SEKA Genel Müdüriüğü'nce üstlenilmiştir. Bu işçilerin ayrıca, 4046 sayılı Kanun'un 
21. Maddesi doğrultusunda iş kaybı tazminatından yararianmalan da sözkonusu olacaktır. 

SEKA'ya ait tüm işletmeler özelleştirme programındadır ve özelleştirme çalışmaları 
sürdürülmektedir. Bu işletmelerin tümünün satışı ve dolayısıyla SEKA'nın tamamen 
özelleştirilmesi belli bir süreç alacağından, bu aşamada özelleştirme nedeniyle işsiz kalacak 
çalışan sayısı konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün bulunmamaktadır. Ancak, diğer 
uygulamalarda olduğu gibi, SEKA işletmelerinin satışına ilişkin ihalelerde de, fiyat unsurunun 
yanısıra, istihdamın devamı konusunda olumlu yaklaşım içinde bulunan yatınmcılara öncelik 
verilmesi konusunda azami özen gösterilmektedir. 

SEKA Dalaman İşletmesi ihalesinde de en yüksek teklif sahibi MOPAK A.Ş., işletmede 
mevcut insan kaynaklarından azami derecede istifade edileceği ve bu işçilere mesleki eğitim 
programı vereceği konusunda bir niyet mektubu vermiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakanı 
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14.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, KKTC'ye yapılan yardımlara ve Kıbrıs 
görüşmelerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam İsmail Cem'in cevabı (7/2397) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Dışişleri Bakanı Sayın İsmail CEM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 17.08.2000 

ZekiÜNAL 
Karaman<Mİffetvek41i— 

Sorularım Şunlardır: 

1-Kıbrıs görOşmeleri Hangi safhadadır? 

2-Kıbrıs Rum Yönetiminin AB'ne girmek istekleri, AB'ce uygun görülür 
ve tam üyeliğe kabul edilirse, KKTC'nüı durumu ne olacaktır? 

3-Kıbrıs'ın bütçe açığı ne kadardır? Açık hangi kaynakla kapatılmaktadır? 

4-Türkiye Kıbrıs'a yılda ne kadar para yardımı yapmaktadır? 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genci Müdürlüğü 

SAYI : SPGM/2300-5'i> ~ f \ & \ $ & Kî Zl 25M 
KONU: 7/2397 sayılı yazılı soru önergesi 6Çf£) /// 2J9 ? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.10.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6895 sayıh y^ao . . . •• -..,-.^^ 

Karaman Milletvekili Saym Zeki Ünal'ın ilgide l̂ ıffî̂ 'Çt&mÖ î̂'̂ köhu. soru'"'. ., 
önergelerinin yanıtları ilişikte sunulmuştur. :*"'" ~ " !• " .• ": 

Saygılarımla sunarım. ' ; ,•». îĵ MSÎfeS 

[OMA. 
İsmail CEM 

Bakan 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU 1: Kıbns görüşmeleri hangi safhadadır? 

YANİT: AB Lüksemburg Zirvesi'nde (Aralık 1997) alınan GKRY ile üyelik müzakerelerinin 
başlatılması karan nedeniyle kesintiye uğrayan Kıbns müzakere sürecinin yeniden 
canlandmlması girişimleri 1999 yılının ikinci yansında uluslararası platformda hız kazanmış, 
bunun sonucunda BM Genel Sekreteri Annan'ın 14 Kasım 1999 günü yaptığı bir açıklama ile 
yeni bir sürece girilmiştir.. 

Aracılı konuşmalar olarak adlandınlan bu sürecin amacı, Genel Sekreterin 
açıklamasında da belirtildiği şekilde, "iki taraf arasında kapsamlı bir çözüme yönelik anlamlı 
müzakereler için zeminin hazırlanması"dır. Geçmişteki sücçlerle bağlantısı olmayan yeni bir 
temel üzerinde başlatılmıştır. 

Aracılı konuşmalar, BM Genel Sekreteri Arınan ve/veya Kıbns özel Danışmam,. De Soto 
tarafından yürütülmekte, süreç zarfında KKTC Cumhurbaşkam Sayın Denktaş ile Kıbns Rum 
Lideri Klerides herhangi bir şekikfe yüzyüzc gelmemektedirler. 

Aracılı konuşmalar süreci çerçevesinde bugüne kadar dört tur gerçekleştirilmiştir. 

Bu görüşme turlarında Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, iki. egemen devletin ortaklığına, 
1960 Garanti sisteminin devamına ve Kıbns Adasına ilişkin olarak iki anavatan arasındaki 
dengeye dayanan konfederasyon önerisini BM yetkililerine ayrıntılı olarak sunmuş, De 
Soto'nun bazı ön fikirlerine ilişkin görüşlerini ve tepkilerim dile getirmiş, Türk tarafının nasıl 
bir çözüm öngördüğünü kapsamlı bir. biçimde ortaya koymuştur. Bu doğrultuda, çözümün her iki 
halkın bireylerini karşı karşıya getirmeyecek, yeni huzursuzluklara yol açmayacak Ada'daki 
iki devlet arasında işbirliği köprülerinin kurulmasını hedefleyen basit bir mekanfemaya dayalı 
olması gerektiğini, karar almada "consensus", katılımda eşitlik ve rotasyon ilkelerinin esas 
olduğunu vurgulamıştır. 

Bu görüşmelerde, Türk tarafının temel tezini ve hareket noktasını, Kıbrıs'taki iki farklı 
halkı temsil eden iki ayn, egemen devlet arasında bir konfederasyon kurulması önerisi 
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Kıbrıs'taki temel parametrelerden birisini oluşturan "tarafların 
eşit statüsü" üzerinde önemle durulmakta, bizim için Kıbns'ta zeminin hazırlanmasının, zeminin 
eşitlenmesi ile eşanlamlı olduğu vurgulanmaktadır. 

Nitekim, BM Genel Sekreteri de, dördüncü tur görüşmelerin ilk gününde yaptığı 
açılış beyanında, taraflann aracılı konuşmalar sürecini siyasi bakımdan eşit olarak yürüttüklerini 
ve sadece kendilerini temsil ettiklerini, kapsamlı çözümün Ada'da yeni bir ortaklığın 
kurulmasını hedeflediğini, taraflann eşit statülerinin kapsamlı çözümde mutlak ve açıkça kabul 
edilmesi ve müzakereler sırasında taraflann eşit statüsünün açık ve pratik hükümlerle kapsamlı 
çözüme yansıtılması gerektiğinin altım çizmiştir. 
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Ancak, Kıbns Rum tarafı "siyasi eşitlik" dahil Kıbrıs'taki gerçekleri inkar eden tutumunu, 
Ada'nın tümünü temsil eden tek yasal hükümet olduğu yönündeki kabul edilemez iddialarım 
sürdürmektedir. 

Halihazırda Kıbns Rum tarafının bu uzlaşmaz tutumu çözüme giden yolda en büyük 
engeli oluşturmaktadır. 

SORU 2; Kıbns Rum Yönetimi'nin AB'ne girmek istekleri, AB'nce uygun görülür ve tam 
üyeliğe kabul edilirse, KKTC'nin durumu ne olacaktır? 

YANIT: Kıbrıs'ta dil, din, kültür, etnik yapı itibariyle iki farklı halk, bu iki halkı temsil eden, iki 
ayn, eşit ve egemen devlet bulunmaktadır. Bu gerçek inkar edilemez. 

Türkiye'nin Kıbns politikası bu temele dayanmaktadır. Kuzey Kıbns Türk 
Cumhuriyeti'nin varlığım sürdürmesi, gelişmesi, Kıbns Türk Halkı'nın refah, güven ve huzur 
içinde yaşaması Türkiye'nin öncelikli dış politika hedefleri arasında yer almakta ve bu 
doğrultuda gereken her türlü adım atılmaktadır. 

Güney Kıbns Rum Yönetimi AB'ne 1990 ylında tek taraflı olarak üyelik müracaatında 
bulunmuş ve bu müracaat, uluslararası hukuka ve 1959-60 tarihli Kıbns ile ilgili anlaşmalara 
aykın olmasına rağmen AB Komisyon ve Konseyinde kabul edilmiştir. 1997 Lüksemburg 
zirvesinde GKRY ile AB arasında tam üyelik müzakerelerinin başlatılması kararlaştırılmıştır. 

Lüksemburg zirvesinde tam üyelik görüşmelerinin Ada'daki yasal olmayan "Kıbns 
Hükümeti" ile yürütüleceği, bu görüşmelere Kıbns Türk tarafının ancak toplum temsilcileri 
olarak ve Rum heyeti içinde katılabilecekleri açıklanmıştır. 

KKTC tabiatıyla bu öneriyi kabul etmemiş ve müzakere heyetinde yer almamıştır. 

Türkiye ve KKTC çeşitli vesilelerle yaptıklan ortak açıklamalarda GKRY'nin AB 
üyeliğinin sonuçlarına ilişkin politikalarım açıklamışlardır. 

Bu konudaki tutumumuz, başta Türkiye ve KKTC Cumhurbaşkanlannca 20 Ocak 1997 
tarihinde yapılan ve 21 Ocak 1997 tarihinde de TBMM tarafından onaylanan Ortak 
Deklarasyon olmak üzere, pek çok karar, deklarasyon ve açıklama ile ortaya konmuştur. Buna 
göre, " Avrupa Birliği'ne tam üyelik için yapmış olduğu uluslararası hukuka aykın tek taraflı 
müracaata istinaden Güney Kıbns Rum Yönetimi ile Avrupa Birliği arasında tam üyelik 
görüşmelerinin başlatılmasını, Türk tarafı Kıbrıs'ta müzakere süreci içinde ortaya çıkmış bulunan 
çözüm çerçeve ve parametrelerinin bütünüyle ortadan kalkması olarak değerlendirecek, Güney 
Kıbns Rum Yönetimi'nin tek başına Avrupa Birliği üyeliği yolunda- atacağı her adım Kuzey 
Kıbns Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile bütünleşme sürecini hızlandıracaktır." Bu husus, 
Hükümetimizin AB Lüksemburg Zirvesi sonrasında 14 Aralık 1997 günü yaptığı açıklamanın 
yanısıra, 23 Nisan 1998 tarihli Türkiye -KKTC Ortak Deklarasyonu ve 20 Temmuz 1999 
tarihli Ortak Açıklaması ile de teyid edilmiştir. 
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Türkiye'nin bu çizgiden herhangi bir ödün vermesi sözkonusu değildir. 

Nitekim, Sayın Başbakanımız, Helsinki Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada bu 
hususları teyid etmiş," Kıbns ile ilgili görüşmelerden bir sonuç alınamaması durumunda dahi, 
GKRY'nin "Kıbns" adı altında Avrupa Birliği'ne üyelik işleminin uygulanabileceği 
izleniminin verilmesinin çok sakıncalı olduğunu, bu konudaki görüşümüzün herkes tarafından 
bilindiğini, bu tutumumuzun değişmeyeceğini, Kıbns'ta iki ayn devlet bulunduğu gerçeğinin 
hiçbir şekilde inkar edilemeyeceğini, Türkiye ile KKTC arasındaki özel ilişki ve bağların, 
Avrupa Birliği'nin Kıbns konusunda izleyeceği tutuma paralel olarak gelişmeye devam 
edeceğini" vurgulamıştır. 

SORU 3: Kıbns'ın bütçe açığı ne kadardır? Açık hangi kaynakla kapatılmaktadır? 

YANIT: Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nin 1999 yılı bütçe açığı 19.8 Trilyon Türk Lirası'dır. 
2000 yılı bütçe açığının ise 37.5 Trilyon Türk Liraa olacağı tahmin edilmektedir. Bütçe 
açıklan Türkiye Cumhuriyeti'nce verilen kredi yardımlanndan karşılanmaktadır. 

SORU 4: Türkiye Kıbns'a yılda ne kadar para yardımı yapmaktadır? 

YANIT: Türkiye Cumhuriyeti'nce Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ne 1996 yılma kadar 50-60 
Milyon ABD Dolar civarında yardım yapılmıştır. 1996 yılından itibaren verilen kredi 
yardımlanyla 1996 yılında 86.1,1997 yılında 132.6,1998 yılında 243.8,1999 yılında 158.5 ve 
2000 yılında 195.5 Milyon ABD Dolan yardım yapılmıştır. 
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15.- Ankara Milletvekili Oya Akgönenç Mugisuddin'in, günlük bir gazetede yayınlanan 
haberde yer alan bazı iddialara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam İsmail Cem'in cevabı (7/2398) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
^ - '^- ' A N K A R A ' — —{ 

Aşağıdaki sorularımın Dış İşleri Bakam tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına dalaletinizi saygıyla arz ve talep ederime \ j[ â 

&&/&Kja^ 

SORULAR 

1-16.08.2000 tarihli Milliyet Gazetesinde İHANET manşetiyle bir haber 
yayınlanmıştır. Bu haberde geçen ve şahsımı itham eden sözler gerçek ve doğru 
değildir. Ancak söz konusu haberde geçen sözleri ifade ettiğim ve bu sözlerimi 
Dış İşleri Bakanlığımızın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler temsilcimizin 
cevapladığı ifade edilmektedir. Tehdit Altındaki İnsanlar Derneğine ayrılmış 
saatte, İnsan Haklan Derneği Üyesi sıfatıyla vaki davet üzerine yaptığım 
konuşmanın çarpıtılarak basma yansıtılmasından dolayı Bakanlığınız personelini 
ima ve işaret eden yazılar gazete ve televizyonlarda yer almıştır. Gerek Yurt 
dışında ve gerekse yurt içinde gazetelerdeki şekilde basma bilgi veren bir 
görevliniz olmuşumdur. 

2.Şayet Gazetelere Bu haberle ilgili bilgi verilmiş ise; Bilgi aktaran personel, bu 
hususta üstlerinden gerekli izni almışmıdır. 

3.Eğer basına bilgi verilmiş ise, verilen bilginin tam metni nedir. 

4.Basının bilgilendirilmesi konusunda, Bakanlığınız mensuplarının bir kuşum 
veya ihmali var ise, bu kişi veya kişiler hakkında ne gibi bir işlem yapmayı 
düşünüyorsunuz. 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü 

SAYI : SPGM/2300-5'38 - f i ffi fc 6 & 3 IZ) 
KONU: 7/2398 sayılı yazılı soru önergesi £ '?£/// ?ı? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.10.2000 tarih ve KANJCAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6895 sayılı yazılan. 

Ankara Milletvekili Sayın Oya Akgönenç MugisuddinMn.ilgMeiiaj^n^aHMTönîr'"' 
soru önergelerinin yanıtlan ilişikte sunulmuştur. | «ÎV» f W **3 • » 

Saygılanmla sunarım. £.^»,..-*~~—.•*-ı»..-{- -

İsmail CEFi 
Bakan 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN OVA AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

1. 16.08.2000 tarihli Milliyet Gazetesinde İHANET manşetiyle bir haber 
yayınlanmıştır Bu haberde geçen ve şahsımı itham eden sözler gerçek ve doğru 
değildir. Ancak söz konusu haberde geçen sözleri ifade ettiğim ve bu sözlerimi Dış 
İşleri Bakanlığımızın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler temsilcimizin cevapladığı 
ifade edilmektedir. Tehdit Altındaki insanlar Derneğine ayrılmış saatte İnsan Haklan 
Derneği Üyesi sıfatıyla vaki davet üzerine yaptığım konuşmanın çarpıtılarak basma 
yansıtılmasından dolayı Bakanlığınız personelim ima ve işaret eden yazılar gazete ve 
televizyonlarda yer almıştır. Gerek Yurt dışmda ve gerekse yurt içinde gazetelerdeki 
şekilde basına bilgi veren bir görevliniz olmuşmudur? 

2. Şayet Gazetelere Bu haberle ilgili bilgi verilmiş ise; Bilgi aktaran personel, bu 
hususta üstlerinden gerekli izni almışmıdır? 

3. Eğer basma bilgi verilmiş ise, verilen bilginin tam metni nedir? 

4. Basımn bilgilendirilmesi konusunda, Bakanlığınız mensuplarının bir kusuru veya 
ihmali var ise, bu kişi veya kişiler hakkında ne gibi bir işlem yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

CEVAP: 

Bilindiği üzere, BM İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Alt 
Komisyonu'nun faaliyetleri hakkında yayınlanan BM bültenleri kamuya açık olup, 
ilgi duyan basm mensuplan Alt Komisyon toplantılarmda yapılan konuşmalann ana 
hatları hakkında bu bültenler sayesinde bilgi sahibi olabilmektedirler. Nitekim ilişikte 
(Ek: 1) örneği ilişikte sunulan 15 Ağustos 2000 tarihli BM bülteninin ilgili sayfasında, 
Alt Komisyon'un 14 Ağustos günü toplantısında 'Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu 
(The Society for Threatened Peoples)" isimli sivil toplum örgütü adına Sayın Oya 
Akgönenç tarafından yapılan konuşmanın içeriği hakkında genel bilgi verilmektedir. 
Konuşmanın, BM Sekreteryası'ndan sağlanan örneği keza ekli (Ek: 2) tam metnin 
incelenmesinden, Bülten'de yeralan özetin, konuşmanın ana hatlarını yansıttığı 
görülecektir. 
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r,*l/22>3l EK 
cearaJwJS®wM » be laken foto tcconnt: Fhnch smbcmaasbouldbezaMho^nıtichefi'ecttheBessoalaıv 
WoBtfksaıheriı^plwcsofIU5raa.foSpa^ 

YeungKaOTYetpıgSikYu2n,SubccnsnıisM^ 
MovemCTtggainstcüFotPMofltecrinMnsâoDajM 
Wbenhewasf5rtfappoinıed!ıeTmfin2ndıobctkı^^ 
represcntarivc of tfaat NGO was rcfcrring to n p ^ s p w jttfÖ^MtîOTtidJOTofıîifiuroridBgpg^onıbeRc^ 
Thsis$ueoftbeRomsho«Wbeaeaî^v/^avqyclemcîtjn^ 
STAl^lJWQGtJRTSOV,Subco8!mİ£ÂemE^ 
minorip'gsbssuFp^edtafoeflbretohoMadii^ 
Sesuriy cod Coopnation m EünofJt, 1&9 Cön^ofEiOTpi;a«lthffCoîâıcüofSMeoftiieE^Sea.Tli£lfi^ 
CcmınnssioasrlbrHmııanl^ıs altona 
protection ofminoririca and to avoid avatep nrith the TOtak cfvanana nmeiMMional and tegicnal arfpıfoflri «n? it 
alsowasagoodidsaıospgşonılıewori^gro^ 
Higfr CommiiMİnparto oıgyguha ^Qdangpott̂ ftcgti.vHifî  

JOSE BENGOA, SubconanisMon Expm, ccngıatulafed Mr. Sik Yusn fcr dse p&ssion ıvith wbiclı he had 
ipproscfecd flı» issus. Wîtbin the fhsmamk of fte stw^.öwrewcrecccsıiawoftbsiOTblansofmiıwjritie$oiîd 
«hcidojofintegratioîuTbisinpsnicuİM-BfîbcKdn^ 
&rarightsasodıaBwiduwtwantttigtDC^^ 
;' Jlrtdn8pEper.Iıwraoototn«Kaozm!iı&î£p^^ 
rçjaıdstotfc Rama but o t e s m u ^ g n ^ 
traditioıueouldbenefitfiumllisınodCTSoet^ 
social inteçration and dıs protection of kırana righîsmcvaryone'$cujR^EqucJiiywMtlWffbîçnecc£saıy 
whüe mçjâıg posnblc djvcıss liftsryles. 

OYA AKGONENC, of the Socjety fi» ftomteacd PaopJ-s, said ihs psoplca of couttesîctn TUricey hed ro Uve 
ber<v<ratm>lfr>i3is-n t̂OT0rimaıultig£Sccu3fy 
had been shifîed and ebotıi 2J milliaa psop!s fesdihsd to Bdraı^MonofötSKinJErcnîasîÜIlivedâpaverty. 

Tmtay, and evcryone snf&red. 

Restâctiornaju! legal banim tofteedam of es^^ 
imprisoned undcy such unûir bws tododed ssûgal rcpMtttbîe jonmalkîs ejtd bwyers> tüft eK-prcsidcnt of tits 
Kunu» Bigbis Assodation of btsıdnd, dır Cludı^ 
Prime MuüaorcadCItairmoa of dtsrow4>annM WclibreP&ıy. Tts Sı&comnmsion ıpould rtüafad Tuıircy of 
its obHgption 10 nrovids çtoîccrioa fot allasçects of }mmL.ıûj^zka^Kqpm<xsm&<iN& gmsatanmaa-
righö abnscs in ü» coıaray, and shonlâ BJSÎSÎ <w a contct end Car lr^sysasmeadîöamtainçJsıntnıstionm 
dffîcountıy. 

*&IZ NAGASHBANDI, of ÜJC MuıKm Worid Lesguc, said the mfc camed 0OTbyMr.Eide»/ft3enKght«nina. 
Ilıeda^ofthenc^centujyımatmiaiMoppon^ 
mthelftu>Gi3slDecIanKianofHu^ 
haviog no placc in the cotranunlty of Nstionı IMgtonıgcly, lhsop^iem^werefaaç!«mginIndia. 
Fottov^iheelecû^ofûıeHuiâuCtoverı^ 
retigious minoririca. psniculariy MueÜtns and Cfcristi&ıa. Tbto trend had involved inddente sucb as Ibs slaying 
of pıiests, ntping of Cbnstian mms, the demoIMancuı of reljgkras buOdinp and d» pülnging of miDjons of 
pcrsonsbctoDaingtominaritics. 

lrwasnu>stunibramaıe!hattheijııeınat^^ 
violatton of hurra righısaıultfuulndiann^ 
tttara^prcjmbtoMTtorp^ 
take ımmediate steps concenung flıs ntuation of na^MîriticJinfcdia^DppoinuSpecialI^oncurontlîeir 
staıation. 

MAQBOOL AHMAD, of the Worid Müslim Coagrcaa, said more dvm İSO mridcms of violeoce against 
Christians in îndia had been je^ated ovar the isnmo years. fodis^Mus!iranu\uHİty,byconmsj^lU!dîiJircıtd 
reUgioas imoleranee and legal and social discrinıi^^ 

Oiscrimia5ToıyUîeofdıwoa3Mjb\v3iS^MTAl)iA,v!3^ 

Representation of Indiaa Muslims in elective bodies continued to decline sbısply, end the nding political regime 
was a congloraeıate of »tremist und fimdamentalirt pames; under üns influence, even' the higher judiciay w» 
staıtiog to tppcose fundnmcnialists wbo opcnly indulged in antj-MusKm ıtradfs. lndia sbouldpay onentuon (o »s 
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Oral &mms& sutamasd by ıbs Soacty fos" Tke^stiKd Pecpîc* tfcfmna to tepe 8 
aıtd9aftf)eagsnda 

Vsolistioffls of Hesnan RigîSfl ia İtafccy 

üî£f Psîîiîiguissdlismıeîs 

AO of us ftsro cyc hagfıbr «ostfivs to ths psobleaas ef bunu® ri$m. I btâkvt tfaas ıs* 
havc ıbs ccuragıs and dngrnriagugn fo p j offpmsed end v&uîi togfiöjsr ası onıaâl SESEUSŜ  to 
pıtMİBce sohgiGip jo ccmbgî h)sn@t ngbia cad tasstapcty ri$tt$ viri&sitsgı eli cnmgd tbs 
*9orfd. We ali «dfafifs to ^ıs jatacıjsb e?ımwı$sl uush $sd pnadjpl» of jqsa*m &ES ı»f&Jİ&g^ 
ccd &r ttts feassfiı of eli jeopk fcganSans of i t e r çeler, « T A rass, rcligtsn, fiîtd luossica ca 

I asn boa to sbaro tsjîftyea »assa of cwr "issa eod opstâooB cet bsroaa fi^a vtolsnans 
ia Ttn&sy- Toıtey in Tmtey ttss iadmduab fcce uaı&e eobşieal çod culaj&al limfastioas. 
Aftftouf̂  İVafecy is o. dsvdspaıg cemmy $wtm isos&sssa: TOSKT c»ssljjr «BOT 1923, o sili 
Isgs bfh&d ia proviârâg pscsscdoa cf feimsn sigS*î cod {soper clsvskpnsos of dcntooraıic 

Ths psöpl» of As Sojîtbcasaan pas* of Tiafcey bad fo İma tmder ıbs eros>firc 
bznssca üts w » fitsiîv~03îmîy. &3 vsnmz msA ihs secorây fiğce*. Meoy ioıSftea îsad 
cfcmsa HHgjSHBoa es & jggcM caîaBoa to fbssr pjcbteos. Ura lass figpte? &w& j t a during 
tfcsse evsm 3,428 vilîagss bad emi ^ b Ş . e s d c&sss 2.5 mifieen psopSa fasd to nâgısEs emi 
resâsriied els&şâsşra.* Most of tfas mâfpss pojıyîtjnoa teday aö3 IJMES m povaty esi Tasfe 
c™cc2SEsy eccaomîs recov^ty fer a bssser life. Dtsss trasic eweoB3 bav? ofSm bsea ce&ntd ta 

fljfîçfcd 

l^ctsb poHıigİBift V5TOS33» OKafca cegeaîiusHrâa aod zateîlscmcb feco KVCT Hn&nooo 
ca fieeöjO^ı of thoÜE&z csd coojssŝ op! ıs^ano^ss ot' tfetö" fasdt^ouııs^ı&lifiâifir ̂ t y 4nt çf 
Tujfeiüîı, Cha^eziss^, IûmÜ^j, AIEJJ. Crcgoriıms or Aibnnâp oji^aa. tlss hamca rigbcs 
violsöoaa ssul l*gal esmere ca fiesdom of ı}sa»^B sşmâ ta tvwj fissdan^iBİ proMaıs of 

\31toi3, jcamalisp as^ acutaişcîgşs aıe uaeals KJ pss&nm t to" jab$ ficsty. 
îtese©jdi» ostd soctolopeı îcmaîS Bisîkci had bsen saraoaccd to 100 ycaso cf gsgtflsaamcBK 
bscsıifs cf his dtK»ae cppm&b ta üıs lluröuSa oıollâesjı ta İvAsey İn lufkcy. üıs tegâ 
syxi£m wes uacd es a TÛO] fer «rbisv»^ polhıcal fjoab. HJUS, cauting mioua hmnan n ^ t s 
violaTlojü m the ccumıy ^ ûuî poşu. a fi\v ebunptci woa!d h$lp to datify tba ntagmmds cf 
th* misose of * s legal syssem. la reeem yean. a snunber of oop^lar isdividııalo, in Turicey, 
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vm &vm pnson ımm, tmder Uw Ti^Ueihpmsl cotb mvch 312, cerrioa 2. To İJJUCBIK üıs 
sravoy of dti ciruûaaa.« nay fes ıiîtftUta aw K^^c f ^ i ^ ^ ^ s > i i a t ^ î h r a ı ! h w 
Ifgıl cojfc. î l m s ero, Ester YflgmtfftfercJi, 0 Jaıvydn 'Hofııls Gargsr, a ıtmpajjamEn; firau» 

Jsbssspgfo. a tvriıa; Reoîb Tayyıp Er&ssa, cs-mayar of fcnsteıi; 
Rrefbsor Ur. F&ntt Başlaya. ca çcarirmisıgr. Om) Çakılar asal Ycsar Kçjıîa?. fesat 
Btvgspapeanen; fren Kesîua» a las&ya; Ötac (fal . a. çsselsr. Aîâ» Bo&i, dsârâgı «5 fes 
TUJJOSÎÎ Human £î$te Assod&naa; Afefcîîrcfcsuüî Bjfcpci; a jgşsols? janmsjtcı; Lcyh £btg, 
t^parfraffirsaıicn; Kasen C&al Gani ewa»bî£r cf C3S cad dkasm^j cf ıha Yem Bops 
pany. and fcjss fess xm ti» kast Profesör Or Necesnsna Eıfcaten. ec-fsrims £&a*s£r fia4 
cfaainn^ctftfe2tra&2dWeîfercP£ny. 

Since 1945, över fi% jsafancıLjJfiSîiif hşwe baca basasd is- vanaca rcesaas fay tfcs 
jgpj&BgsiEs. Vtaictfs. ttssftciıffiw% fsaantenagi» aasl trrâcra ese tfa&r "a fjjBgjic'"r&4ı fflp 

pjBscurtt aad t&îsr esnasu /»e ımıto ngfsracm T&sre ese prebÎMatca t a tvmtpspzız csd 
pd câîsv ng&Ssa cfennaaH $uch es TV agşnrag Ctet vtjy pqpjsr ppfefr&l pîîty 

reeetved a rsconJ eajporı Simi tfıs vsw» PES basn^J t© fl&Esy fcgaî rjouaıis esil t&îi 

UJS decuson of ıh$ coun es sscajsco ftnf £^.&ttakca 19 cm? ysey fcjîftasKgata cjtd 
OL fioro. potB&caL Kfe Cır «ece ua&t tro«!a S i l «î^fcs pasft eeia bss barca» o eçsa 
in ^olanffiM ctf JmiBaa ngte. JVof Kyfeşjatn feas besa cso2&tjc«| by a ecatı E» tîîj cssssıı 

patı tif TtaSısy wt sSSs^cl^ ftesiins Ete&t ef teasşâ CHÜ cjsutaino GEC^J gjfen? of 
Ttefeey. Tks şpsedı of «iıfdı fca «©s trfed t%a ram& ja ÎS£4 es Binsd I P J Ö ^ Î &s p m of 
IfoflfhaBfaırtı jjjcsscb »aBsagp! ASÎ bronzabtnj oss ysErpsssafcy "Ifsno^say^caaTıatsıh. 
I tm riğM. I cmh^^mam. tbm ö Mbsbmac^ci'o Kım3 @sâtsdn|^ıxass!f,c@ül^? Aıyil 
a n a KımÜ^ı, I em «p^e r^>^ î ®n ««»e îüKtoncaı, OK! ^EW ^»ıhg«3Bjk^«9^sıec|t!9 
of üî» comsry fiıosn. *adv csltsc. Vftsu OVÎ j^sty CK^S ta t^cucifiso, ist "vsîft pce dSJ ûsa». 
ri]^tbKuMJ<aîhomcbst^fcJoMefldwîîî^oyc^^ 

Fim efejl, ftı^a is co ö t m es aasesz m ^9 sjîrîdı & pasıb/emiliS fes ccosmı^ as 
lîsîns coîi^uâva to cfous3i]0 ĉ pfiremt fü&hogs 01^3331>3 ps^İs. Secc^Sy, ca tbı cetasssy, 
fe; ıricdîo fotcstnıp brcdıgfa)<^ ^ p j^c by {^ECIKCS tfe5 fek^ 
TjHTtJJy, He asked ih& psppls ps? ÎO otaı« eny d^acııiflEîs» CICJC^ üımeelvss fiır cay 
TC02/KV His î̂ çfich. ,sa& Usöoad \» ^p& e^stml ı s â ^ s tsgSâgssfe ^^gmaSı l a s a t ^ y cSa' 
ıhs msürias, ccasias na dismrbsîKp- Htwsevgr, m Müîrf» 2000, Rof fjttt^tsn vm sanmc»! ıs 
jcj)ibrccı;ytcT. 

To mniod Tısfeey of i s obli^nâss 10 v&fi nscessaıy osd inansdiBO msasurec m 
prowjdı^s prisŞ^iîa fesr B5 aspîoı of Htünsa üı^so as teqpire& "by ÖÎ= UN 
Buojan Üscfeo C2tfi»mr. 
Tbs UN msrmatoîfl sbossld otpass tbmr CCSCOCS.OVÖ- ıfe ©Es tasnjan 113!!». 
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16.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'm, Gaziantep Grup Başkanlığı kurulup 
kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Yaşar Okuyan'm cevabı 
(7/2400) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın Yaşar OKUYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda delaletlerinizi saygılarımla arz ederim., 18/08/2000 

Mehmet ^Y 
Gaziantep-MtSvekiU-

\ 

klikte ."Ilıriı .coğrafi : 

k Grup Başkanlığı' " '' î 

p hangi JkfstaSÎata.'îi/t? 

uymamaktadır ? 

2. Gaziantep'in GAP'ın merkezi olan coğrafi durumu, Türkiye'nin en hızlı 

gelişen büyük illerinden biri olması dikkate alınmayıp, ileride doğacak 

güçlükler SSK h işçi ve işverenlerin mağduriyetleri göz ardı-edildi mi ?-

3. Türkiye ;Ekonomisine büyük katkıda bulunan .Gazianteplinin 

bu mağduriyetinin giderilmesi hususunda ne gibi çalışmalarınız vardır ? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.O.11.OO.OO/3£0- * P İ 
KONU : Yazılı Soru önergesi U 3 KASİM 2000 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı, 
b) 31.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7166 sayılı yazıları. 

ilgi yazılarında yer alan Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet AY'ın "Gaziantep Hinde. 
Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının Kurulup Kurulmayacağını içeren". t/2toÖ-'S566 sayilV 
yazılı önergesi incelenmiştir. Konuyla ile ilgili olarak SSK Başkanlığının 20.10/2000 tarih ve 
737454 sayılı cevabı yazılarında: 

Sigorta Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6. maddesinin ikinci fıkrası "Sigorta Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, denetimin sürekliliği hizmetin verimliliği bakımından Kurul Başkanının- önerisi 
Genel Müdürün onayı ve Yönetim Kurulunun kararına dayanılarak yurdun coğrafi yapısı, 
sigortalı ve işveren yoğunluğu gözönünde bulundurularak büyük illerde grup-başkanlıkları.. 
kurar. Grup Başkanlıklarının azaltılıp çoğaltılması kuruluş esasına göre yapılır. Grup 
Başkanlıklarının sayısı 8'i geçmez" hükmünü taşımaktadır. 

Grup Başkanlıkları ve sorumluluk alanları, belirtilen yönetmelik hükmü uyarınca, 
denetimin sürekliliği ve hizmetin verimliliğini sağlamak üzere yurdun coğrafi yapısı, sigortalı 
ve işveren yoğunluğu gözönünde bulundurularak oluşturulmaktadır. 

Daha etkin ve verimli çalışma yapılması, hizmette gecikmenin önüne geçilmesi, 
müfettiş sayısı, yeterli araç, idari personel ve iletişim imkanları sağlanmış, grup 
başkanlıklarının oluşturulması ile mümkündür. 

Bu imkanlara sahip olmayan grup başkanlıklarının izlenmesi ve değerlendirilmesi de 
güç olduğundan kaldırılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Teftiş, kontrol ve denetleme hizmetleri sadece grup başkanlıklarının kurulu bulunduğu 
merkezde değil, mahallinde de yapıldığından, yapılan düzenlemelerin hizmetlerde bir 
olumsuzluk yaratmayacağı, işçi ve işverenlerin mağdur olmayacağı düşünülmektedir. 

Yeni düzenlemenin amacı, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülmekte olan 
hizmetlerin, ülkenin her köşesinde daha etkin ve yaygın olarak dağılımı, kaynakların daha 
verimli olarak kullanılması olup, hedeflenen yeni çalışma düzeninin oluşumunda bu 
hedeflendirmelerin etken olduğu belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

YaşaX©KUYAN 
Bateto 
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17.- Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, sahte fatura yolsuzluğu iddialarına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/2403) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sadettin TANTAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırmasını saygılarımla arz ederim. i\.o s, \o*c> 

Son günlerde ülkemizin bir çok ilinde ortaya çıkan sahte fatura yolsuzluğu 
ile ilgili gelişmeler kamuoyunun dikkatini çekmektedir. 

Karabük İlinde de benzeri olay geçtiğimiz ay içerisinde ortaya çıkmış, 
ilgililerce gerekli soruşturma başlatılmış ve konu gerek görsel, gerekse yazılı yerel 
basına intikal etmiştir. 

1- Fatura yolsuzluğunun içerisinde bazı üst düzey siyasilerin varlığından 
bahsedilmektedir. Varsa kimlerdir? 

2- Fatura yolsuzluğu ile ilgili evraklann Ankara'ya gittiği ve olayın örtbast 
edilmek istendiği iddia edilmektedir. İddiaların doğruluk derecesi nedir? 

3- Bu konuda İçişleri Bakanlığınca bugüne kadar herhangi çalış
ma yapılmış mıdır? 
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
G Ü N L Ü D Ü R 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01 J . . J2000 
Konu:Yaab Soru önergesi. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 06.10.2000 gün ve A.0LGNS.0.10.00.O2-7/2403-6S70/689S sayıb yazısL 
Karabük Milletvekili Mustafa EREN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak 

cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1.2.3- Karabük Emniyet Müdürlüğü yetkililerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda bazı şirketlerin komisyon 
karşılığı mal ve hizmet karşılığı olmadan sahte fatura temin ederek İnandıklarının öğrenilmesinin ardından bu 
şirketlere komisyon karşılığı naylon fatura temin ettiği tespit edilen bir bayanm 26.06.2000 tarihinde gerçekleştirilen 
operasyonla yakalandığı söz konusu saham evinde yapılan aramada çeşitli şirketlere ait (21)adet fatura, (24) adet boş 
sevk irsaliyesi ile (9) adet tahsilat makbuzunun ele geçirildiği, 

Sanık Bayanm alınan ifâdesine istinaden olaya adı kansan ve kendisine fatura kesmek için komisyon karşılığı 
müşteri bulduğu iddia edilen dört şahsın daha yakalandığı, bu şahısların yapılan sorgulamaları ve alman ifâdeleri 
sonucunda önergede belirtilen naylon faturaları kestikleri iddia edilen şirket ve şahıs isimlerinin elde edildiği, Karabük 
Defterdarlığı görevlileri ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan müşterek bir ekiple elde edilen bu isimlerden 
yola çıkılarak ifadelerde adı geçen şirketlerin dosyalarına el konulduğu, 

Bu şirketlerden özellikle 2 şirketin defler kayıt ve belgelerinin Maliye Bakanlığı Gelirler Genel 
Müdürlüğünün 03.012000 tarih ve 04853 sayılı genelgeleri gereği tam tasdik sözleşmeleri bulunan mükellefleri 
nezdindeki incelemelerinin mahalli denetim elemanlarınca incelenmesi mümkün olmadığından söz konusu şirketlerin, 
merkez denetim elemanlarınca incelenmek üzere Karabük Defterdarlığının 25.072000 tarih ve 1891 sayılı yazısı ile 
Maliye Bakanlığı'na (Gelirler Genel Müdürlüğü) bildirildiği,diğer mükelleflerin incelemelerinin Karabük 

Karabük ilinde vuku bulan bu olayda; bir milletvekili ve bir partinin Karabük il teşkilatında görev alan bir 
kişinin isimlerinin geçtiğinin belirlendiği, ancak belirlenen isimlerin sahibi olduğu şirketlerin şu anda Maliye 
Bakanlığınca denetlenmelerinin yapılması ve de denetleme sonucunda suçsuz bulunabilecekleri veya olayın yargı 
aşamasına girmesinin muhtemel olması nedeniyle isimlerinin verilmesinin uygun olmadığı,bununla birlikte konunun 
ilerild aşamalarının Maliye Bakanlığından takip edilmesinin yerinde olacağı, 

Ayrıca konuya ilişkin; Ankara, İstanbul, Bolu İllerinde sanıkların ifadelerine istinaden belirlenen şirket ve 
şahıslara ilişkin incelemeler sonucunda söz konusu şirket ve şahısların sahte naylon fatura düzenlemesi olayıyla 
herhangi bir ilgilerinin olmadığı,Çorum ili Kargı ilçesinde ise (2) şirketin adres ve vergi numaralarının tespit edilerek 
ilgili Vergi Dairesi denetmenlerine incelenmek üzere bildirildiği, 

Olayla ilgisi olan biri bayan (5) sanığın *J213 S.V.U.K.MUH. EVRAK SAHTECİLİör'suçundan yasal işlem 
yapılarak, düzenlenen tahlriht evrakları ile 28.062000 günü çıkarıldıkları adli mercilerce, 4 sanığında Cumhuriyet 
Savcılığının 1601/2000 hazırlık numaralarına kayden serbest bırakıldıkları anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

SadettinTANTAN 
İçişleri Bakanı 
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18.- Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, sahte fatura yolsuzluğu iddialarına ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/2404) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sonılanmın Maliye Bakam Sümer ORAL tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlmasını saygılanmla arz ederim. 24.rt.iooo 

Mustafa El 
Karabük Milletvekili 

Son günlerde ülkemizin bir çok ilinde ortaya çıkan sahte fatura yolsuzluğu 
ile ilgili gelişmeler kamuoyunun dikkatini çekmektedir. 

Karabük İlinde de benzeri olay geçtiğimiz ay içerisinde ortaya çıkmış, 
ilgililerce gerekli soruşturma başlatılmış ve konu gerek görsel, gerekse yazılı yerel 
basma intikal etmiştir. 

1- Fatura yolsuzluğunun içerisinde bazı üst düzey siyasilerin varlığından 
bahsedilmektedir. Varsa kimlerdir? 

2- Fatura yolsuzluğu ile ilgili evraklann Ankara'ya gittiği ve olayın örtbast 
edilmek istendiği iddia edilmektedir. İddiaların doğruluk derecesi nedir? 

3- Bu konuda Maliye Bakanlığınca bugüne kadar herhangi çalış
ma yapılmış mıdır? 
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T.C. 
MALÎYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel HûdürlOjjö 

SAYI :B.07.0.GEL.0.82/8211-119 
KONU :Soru önergesi 07.11.00* 5 1 7 6 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 
6.10.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.6094 sayılı yazısı. 

Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Karabük Milletvekili Sayın Mustafa EREN 
tarafından, i lgi yazı eki 7/2404-6571 sayılı yazılı soru önergesinde belirti len 
hususlarla i l g i l i olarak Bakanlığımız cevabı aşağıda açTTtfaTpgtir^—*•.— •- . 

Karabük İlinde sahte veya muhteviyatı f $ $ § y M f y A M \ Ö l t c t belge j 
kullanımıyla i l g i l i olarak Karabük Emniyet Müdürlüğüi:ıfjeJmex© müşterek'! 
çalışması ve Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının [yazılarıyla ba | ı "k iş i .ve | 
kurumların i lk etapta sahte veya muhteviyatı Ütifeari^le, yanıltıcı* belge} 
kullandığı belirlenen 7 mükellef hakkındaki inceJlenıehTn'TeîtM 
Denetmeni erince yürütüldüğü anlaşılmıştır. » MAMOTI I 

Ayrıca Karabük Defterdarlığı, Vergi Denetmenleri ve Emniyet Müdürlüğünün 
araştırmalarında ele geçirilen defter ve belgeleri değerlendirmesi sonucunda 2 
mükellefin Bakanlığımız merkezi denetim elemanlarınca incelenmesi hususunda 
talepte bulunmuş olup, mükellefler nezdindeki incelemeler halen devam 
etmektedir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

^.?L- / 
ORAL I / 

Maliye Bakam M / 
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19.- Çankm Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, Çankın'da deprem sonrası hasar gören vakıf 
eserlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı (7/2413) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam sayın Yüksel YALOVA tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

1) Çankırı merkez ile ilçeleri ve köylerinde ne kadar vakıf eseri vardır? 

2) 6 Haziran 2000 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında ne kadar 
vakıf eseri hasar görmüştür? 

3) Bakanlık olarak hasar tespit çalışması yapılmış mıdır? Yapıldı ise ağır, 
orta ve hafif hasarlı vakıf eserleri sayısı kaçtır? 

4) Hasar gören vakıf eserlerinin restorasyon çalışmaları hangi 
aşamadadır? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/OM^9o ö2. / / / /2000 

KONU :Soru önergesi • 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı yazınız. 

Çankırı Milletvekili Hüseyin KARAGÖZ'ün tarafımdan cevap!andırtlmaşı;rjr istediği 
7/2413-6586 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

Çankırı Merkez, İlçe ve Köylerinde 59 Camii, .13 Türbe, 4-Geşme olmak üzere 
toplam 76 adet vakıf eseri vardır. 

6 Haziran 2000 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında; 

a) Çankırı Merkez Ulu Camii (Hafif hasarlı) 
b) Çankırı Merkez Taş Mescit (Hafif hasarlı) 
c) Çankırı-Orta Cambazzade Ahmet Efendi Camii Minaresi (Ağır hasarlı) 
d) Çankırı-Orta Elden Köyü Camii (Orta hasarlı) 
e) Çankırı-Orta Dodurga Kasabası Camii Minaresi (Ağır hasarlı) 
f) Çankırı-Orta Büğdüz Köyü Camii (Hafif hasarlı) 
g) Çankırı-Orta Yuva Köyü Camii (Hasarsız) 
h) Çankırı-Orta Kayılar Köyü Camii (Az hasarlı) 
i) Çankırı Orta Gökçeören.Köyü Camii (Hasarsız) 
j) Çankırı-Orta Doğanlar Köyü Camii (Hafif hasarlı) 
k) Çankırı-Orta Sakaeli Köyü Camii (Hafif hasarlı) 
I) Çankırı-Orta Kalafat Kasabası Hatipler Camii (Az hasarlı) 
m) Çankırı-Orta Kalafat Sünnetçiler Camii (Hasarsız) 
n) Çankırı-Orta Elmalık Köyü Camii (hasarsız) 
o) Çankırı-Orta Höyük Köyü Camii (Hasarsız) 
p) Çankırı-Orta Yenice Köyü Camii (Hasarsız) 
r) Çankırı-Orta Salur Köyü Camii (Az hasarlı) 
s) Çankırı-Orta Küçük Kayılar Köyü Camii Minaresi (Orta hasarlı) 
t) Çankırı-Orta Kırsakal Köyü Camii (Hasarsız) 
u) Çankırı-Çerkeş Merkez Habiboğlu Camii (Az hasarlı) 
v) Çankırı-Çerkeş Bozoğlu Köyü Camii (Orta hasarlı) 
y) Çankırı-Şabanözü Gümerdiğin Kasabası Camii (Hasarsız) 
z) Çankırı-Şabanözü Gürpınar Kasabası Camii (Deprem öncesi eski eser onarım 

programına alınmıştır.) 

Hasar tesbit çalışması yapılmış olup, minarelerde meydana gelen hasar nedeniyle; 
a) Çankırı-Orta Dodurga Kasabası Camii, (Mülkiyeti Belediyeye aittir.) 
b) Çankarı-Merkez Cambazzade Ahmet Efendi Camii, ibadete kapalıdır. 

Rölöve Projesi hazırlanmış olup, Koruma Kurulu kararı beklenmektedir. 
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Hasarlı Camiilerden; 

a) Çankın-Orta Dodurga Kasabası Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde 
mahalli imkanlarla onarımı devam etmektedir. 

b) Çankın-Orta Sakaeli Köyü Camii, Minare peteği sökülerek Vakıflar Genel 
Müdürlüğü denetiminde mahalli imkanlarla yenilenmiştir. 

c) Çankın-Orta Cambazzade Ahmet Efendi Camii, Camii ve Minaresinin rölöve 
çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce tamamlanmış olup, Minarenin 
sökümü için konu Koruma Kurulu'na sunulmuştur. Minarenin sökümünü takiben 
Camii ibadete açılacaktır.(Minarenin Camii üzerine düşme ihtimali üzerine 
ibadete kapatılmıştır.) 

d) Çankın-Şabanözü Gürpınar Kasabası Camii ile Çankırı-Merkez Başegmez 
Köyü Camilerinin, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılmış olup, onarımı 
devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr.Yükcel YALOVA s 
Devlet Bakanı 

20.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, terör örgütünün kullandığı mayınların menşeine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Sadettin Tantan'ın cevabı (7/2419) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Sadettin TAHTAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 31.08.2000 

Karaman<M3re£v8kyi- > 

PKK teröründe bir çok Mehmetçiği, polisimizi ö ld^nmaymjann İtalyan 
FIAT mamulü olduğu iddiaları doğru mudur? Doğru işepj T M y ^ i d e Ş ' ""• 
ırîamullerine ambargo koymayı düşünüyor musunuz? • a ^ ; (M > uuy„. \ "*. r .. . ı 
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T.C 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Emniyet Genci Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.02.01 fl ? 1 ] n ft *İ> % Q d n O »J--J2MO 
KonnrYazıhSoruönergesi. ^ II.ÜÜ-45 J 5 7 3 

T.B.M.M.BAŞICANLIĞINA 

İLGİ:TBMM Başkanlığının 06.10.2000 gön ve A.01.GNS.0.10.00.02-(7/2419)-6607/16895 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

PKK terör örgütü mensuplarınca İtalya ve Mısır tarafından üretilmekte olan VS-50 ve TS-50 cinsi 
antipcrsonel mayınlanmn kullanıldığubugüne kadar ele geçirilen İtalyan menşeli mayınların İtalyan FIAT 
firması mamulü olduğuna dair herhangi bir bilginin mevcut olmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arzederim. 

Sadettin TANTAN / 
İçişleri Bakanı İS 

21.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, SEKA Dalaman Tesislerinin Özelleştirilmesine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı (7/2433) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECtfSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Yüksel YALOVA tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 31.08.2000 

C= 
Zekit&AL 

Karaman-MHletvckili— 

1-Özelleştirilecek olan SEKA Dalaman Tesislerinin bugünkü değeri 
nedir? Bu değer nasıl tespit edilmiştir? . •?• 

. / \ < | f>^f\ •;;• '•',-'" 
2-Tesisleri satm almak için hangi şirketler! veya"» firmalar teklif 

vermişlerdir? Teklif miktarları nedir? 
t 

3-Tesislerde çalışan 500 işçinin katılımı ile ol^şttıruİan Ortak Girişim 
Grubunun da teklif verdiği, ancak; verilen teklifin 'daha. yüksek. olinasınâ',f'' 
rağmen, bakanlığın bu talebe sıcak bakmadığı iddiaları vardır. Bu iddiaİardoğru 
mudur? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.02.0.006/û/- i#J2. OllU/2000 
KONU :Soru Önergesi' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'ın tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/2433-
6621 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

15.07.1998 tarih ve 98/51 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme 
programına alınan SEKA'nın özelleştirilmesi çalışmalan^rs§yesjng£,Jakko fiöyry 
Consulting Oy-Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. konsorsiyumu iledir-danışmanlık 
hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. SEKA'nın tüm işletrnşlerinin.'degerierrıe çalışmaları 
danışman firma tarafından 4046 sayılı Kanun'un 4232:sayılı Kanun ile değişik. 18 nci 
maddesinin (B) bendi uyarınca, Uluslararası kabul* görmüş metotlardan üçünün 
kullanılması suretiyle yapılmıştır. 

SEKA Dalaman işletmesi için son teklif alma tarihi olan 10.07.2000'de 2 teklif 
alınmıştır. Yapılan ihale sonucunda Dalaman işletmesi için alınan nihai teklifler aşağıda 
verilmektedir. 

Talip Kahraman inşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9.250.000 ABD Doları 
Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 40.000.000 ABD Doları 

özelleştirme ihaleleri 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılmaktadır. Bahse konu 
Ortak Girişim Grubu, Dalaman işletmesi'nin satışına ilişkin ihale şartnamesi almamış ve 
son teklif verme tarihi olan 10.07.2000, saat 18.00'e kadar özelleştirme idaresi 
Başkanlığı'na herhangi bir teklif vermemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

-133 

Dr.Yüksel YALOVA 
Devlet Bakanı 
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,22rKaraman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 
J : -Karaman Merkez-Süleymanhacı Köyünde teknik elemanların olmaması nedeniyle arazi 

dağıtımının yapılamamasına ilişkin. 
\" Karaman-Merkeze bağlı bazı köy yollarının ne zaman asfaltlanacağına ilişkin 
^ - Karaman-Merkez-Yukanakın köyü yoluna ilişkin. 
•^ -Merkez -Paşabağı-Gülyaka köyleri arasuıdaki yolun ne zaman açılacağına ilişkin. 
^-- Karaman-Merkez-Narlıdere ile Bucakkışla köyleri araşma bir yol açılıp açılmayacağına 

ilişkin. 
Karaman-Merkez-Muratdede köyünün yol sorununa ilişkin. 

- - Karaman-Merkez-Kızık köyü yolunun ne zaman asfaltlanacağına ilişkin. 
<-k- Karaman Merkeze bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin -
V- Karaman-Merkez-Demiryurt-Gülkaya-Ihsaniye köylerinin arazi ve yol çalışmalarma ilişkin 
^*- Karaman-Merkez ve bazı köylerinin kanalizasyon sorunlarına ilişkin. 

-A - Köylülerin çimento bora ve demir taleplerine ilişkin. 
- Karaman-Merkez-Kuracabel Köyünün pompajla sulama çalışmalannm bulunup 
bulunmadığına ilişkin. 

A. - Karaman'a bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin. 
\ - - Tarımda modern sulama yöntemlerinin uygulanması konusunda çalışma yapılıp 

yapılmadığına ilişkin. 
~ - Karaman'a bağlı bazı köylerin köprü taleplerine ilişkin. 
\ - Karaman'a bağlı bazı köylerin su deposu taleplerine ilişkin. 
I - Karaman'a bağlı bazı köylerin yol sorunlarına ilişkin. 
!"- Karaman-Merkez-Göktepe ye Bademli köylerinin içme suyu sorunlarına ilişkin. 

- Karaman'a bağlı bazı köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin. 
/•- Karaman'a bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin -
^ - Karaman iline bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin. 
^ - Karaman-Merkez-Göçer ve Güldere köylerinin su sorununa ilişkin. 
~ - Karaman Merkez'e bağlı bazı köylerin sulama suyu sorunlarına ilişkin. 
^- Karaman-Merkez-thsaniye, Kozlu-Bucak ve Lale köylerinin sulama beton kanallarının 

yapımına ilişkin. 
\ <•• Karaman'a bağlı bazı köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin -
<• - Karaman'a bağlı köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin -
\- Karaman-Merkez-Bayatlıtepe Sulama Kooperatifinin yağmurlama projesine ilişkin -

\ - Karaman'a bağlı bazı köylerin su sorunlarına ilişkin. 
^ - Karaman-Merkez -Başkışla köyünün içme suyu sorununa ilişkin -
\- Karaman-Merkez-Kalaba Köyünün içme suyu şebekesine ilişkin 
\ - Karaman-Merkez-Narlıdere köyünüffiçme suyu sorununa ilişkin 
.v - Karaman-Ermenek-Balgusan Köyünün su sorununa ilişkin 
* - Karaman'a bağlı bazı köylerin kanalizasyon sorunlarına ilişkin. 

^- Karaman-Merkez-Karacaören Sulama Kooperatifi'nin yağmurlama sistemi ihtiyacına 
ilişkin -

V - Karaman'a bağlı bazı köylerin su kanalı sorununa ilişkin 
Karaman-Ayrancı-Çatköy'ün yayla yollarına ilişkin 
Karaman-Ayrancı-Kayaönü ve Kırman köylerinin sulama sorunlarına ilişkin 

\- Karaman-Ayrancı-Dokuzyol ve Brendi köylerinin su deposu taleplerine ilişkin 
Karaman Ili'ne bağlı bazı köylerin su borularının yenilenmesi talebine ilişkin 

V 
\ - Karaman Ili'ne bağlı bazı köy yollarına ilişkin 

Karaman-Ayrancı-Dokuzyol Köyüne yapılan gölete ilişkin. 
Karaman'a bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin 
Karaman-merkeze bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin -
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*- Karaman-Merkez-Kızılarağinİ ve Paşabağı köylerinin bazı sorunlarına ilişkin 
> Karaman-Merkeze bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa -
* - Karaman-Merkez-Kurucâbel Köyünün pompajla sulama sorununa ilişkin 
A- Karaman-Ayrancı-Küçükkoraş Köyünün sulama pompası talebine ilişkin -

-̂ Karaman-Ermenek-Yukançağlar arazi yoluna ilişkin -
\ Karaman-Ayrancı-Dokuzyol ve Kavuklar köylerinin sulama sorunlanna ilişkin -
* - Karaman-Kazımkarabekir-Karalgazi ve Kızılkuyu köylerinin içme suyu sorunlanna ilişkin 
*- Karaman-Kazımkarabekir-Mecidiye, Mesudiye ve Kızılkaya köylerinin yol sorunlanna 
ilişkin -
Karaman-Ayrancı-Höyükburun ve Dokuzyol köylerinin beton kanal ihtiyacına ilişkin 

^ -Kamman-tomkarabekir-Mecidiye ve Karalgazi köylerinin sulama sorunlanna ilişkin 
* - Karaman-Başyayla-Üzümlü, Bozyaka ve Bûyükkarapınar köylerinin beton kanal taleplerine 

ilişkin -
- Karaman-Sanveliler'e bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 

.̂ - Karaman- Sanveliler-Civler ve Çevrekavak köylerinin sulama suyu sorununa ilişkin 
* - Sanveliler-Koçaşlı Köyü içme suyu şebekesi projesine ilişkin. 

o - Karaman- Sanveliler'e bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin 
V Karaman- Sanveliler-Esentepe, Adiller ve Boyalık köylerinin içme suyu sorununa ilişkin 

Karaman-Başyayla'ya bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin sorulan ve Devlet 
Bakam Mustafa Yılmaz'ın yazılı cevabı. 
(7/2416, 2418,2424, 2425, 2427,2428, 2429, 2434, 2446, 2447, 2448, 2450, 2455, 24İ8, 
24697247072471,24& 2473,2477,1479,2486,2487,2489,2490,2492,2494,2495,24£7, 
2498,2501,2512,2523,2525,2526,2527,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2545,2551, 
25Jİ2,2555,2556,2558,2559,2567,2568,2569,25T0,2571,2574,2575,2577,2579,2580, 
2581,2584) ~ ' - - - - - _ -
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Sayın Mustafa YILMAZ tararından 
yazalı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.093000 

ZekiÜN^L 
Karaman Millotvok4B-

Karaman-Merkez-Süleymanhacı Köyünün arazi dağıtımı,. MilÜ* Emlak 
Müdürlüğü, kadastro için teknik elemanlanmn olmadığı gerekçesiyle işe el 
atmadığı, köylülerin piyasaya yaptırmaları halinde 2-3 Milyar TL.'yi aşkın bir 
mali kaynak gerektiği, bu kaynagmda köyden temin edilemeyeceğini belirten 
köylüler, Köy Hizmetlerinin konuya çözüm getirmesini talep etmektedirler. 

Söz konusu problem bakanlığınızca ne şekilde çözümlenecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın, Mustafa YILMAZ tarafından 
yazık olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 25.08.2000 

ZekiÜN^L 
Karaman MifletvekHt-^ 

Karaman-Merkez Çukurbağ, Değirmenbaşı, Göçer, Morcalı, Seyithasan 
ve Tarlaören köylerinin asfalt yollarının son derece bozuk olması nedeni ile, 
köylüler, bu durumun motorlu araçların mekanik sistemlerine zarar verdiği ve 
ekonomik masraflara yol açtığım belirterek, yollarının bakım onarım ve 
asfaltlanmasını talep etmektedirler. 

Adı geçen köylerin, yollarının asfaltlanması ne zaman 
gerçekleştirilecektir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.0S§ÖOO 

Zeki ÜNAL 
Karaman MTHotvoküi—-

Karaman-Merkez-Yukanakm Köyünün 3 km.lik sahil yolu (Tarla 
yolu)'nun açılması ve Yukanakın-Aşağıakın arası yolun genişletilmesi ne zaman 
cerceklft̂ tirilftfiPİffÎT? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.092ÜÖ0 

ZekitJgAL 
Karaman Millotvolâti 

Karaman-Merkez-Paşabağı-Gülkaya Köyleri arasında 2(JÖ7"m̂ lik bir 
kısmın kayalık olması sebebi île köylüler, arazilerine ulaşabilmek için 15 km. 
daha fazla yol gitmek zorunda olduklarmı, halbuki; 200 m.lik bu bölümün 
dinamitle açılmasının mümkün olduğunu ifade etmektedirler. 

Söz konusu yolun açılması ne zaman gerçekleştirilecektir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.09.2000 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili-

Karaman-Merkez-Narlıdere'yi Bucakkışla'ya» kısa güzergahtan. Sağlamak 
amacı ile yeni bir yol talep edilmektedir. 

Söz konusu yol ne zaman açılacaktır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Sayın Mustafa YILMAZ tararından 
yazılı olarak cevaplandınlmasmı saygılarımla arz ederim. 04.09.3000 

ZekiÜHAL 
Karaman MlktvcktU^ 

Karaman-Merkez-Muratdede yolunun, kışın sık sık kapanması sebebiyle, 
köylüler mağduriyetlerini belirterek, duruma kesin bir çözüm bulunmasım 
istemektedirler. 

Söz konusu köyün sorunu ne zaman çözülecektir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.09Î20Ö0 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili—* 

asfalt Karaman-Merkez-Kızık Köyünün Karaman girişinHekT 3;"k|n:lik~ 
yolun çok dar olması nedeniyle trafik açısından tehlikeli^lduğujbenralereic, 
yolun genişletilmesi ve asfaltlanması talep edilmektedir. "-, L';^S....^""*~:r> 

Söz konusu yolun asfaltlanması ne zaman gerçekleştirilecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Sayın, Mustafa YILMAZ tararından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.08.2000 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvckilt-

Karaman Merkez Adaköy (3 km.), Ağaçyurdu (9 km.), Ağılönü (1,5 km.), 
Akçalan (4 km.), Salur-Alaçatı arası (6,5 km.), Yulcafial^-as^ak^Bujça^şla 
(15 km.), Boyalı (1,5 km), Akçaşehir Beldesi-Burraobp.,'C ^ , 1 ^ 
Esentepe Mahallesi (2 km.), Çavuşpman (1 kto'.]i,̂ Çmienİcuyu. (3 km.) 
Mesudiye-Çiğdemli (6 km.), Osmaniye-Hamidiye (8 km.), Aybastî (4 km.); 
özdemir (10 km.), Şıhlar (2km.), Üçbaş (2 km.) ye Üçküyu~'(8"kri*.) köyler]; 
yollanmn asfaltlanmasını talep etmektedirler. ! J*;'̂  _ ^' 

Söz konusu yolların asfaltlanmaları ne zaman gerçekleştirilecektir? 
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T.B.M.M. B:12 7.11.2000 0 : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevapAanâmîmasmı saygılarımla arz ederim. 06.0&2İÖQÖ 

ZekiÜgAL 
Karaman MillotvoleHr 

Karaman-Merkez-Dereköy-Bozharman arası (6.5 km.) yolun bakım ve 
onarımı ne zaman yapılacaktır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 06.0ÎOÖ00 

Zeki ÜNAL 
Karaman MtHetvekili 

Karaman-Merkez-Demiryurt-Gülkaya-İhsaniye Köylerinin arazi ve yayla 
yolları ne zaman yapılacaktır? 
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T.B.M.M. B : 12 7.11 .2000 O : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 06.09.2000 

ZekiÜMAL 
Karaman Millotvckilr 

Karaman-Merkez-Bostanözü, Bozkondak, Gökçe, Kalaba ile hazır projesi 
olduğu belirtilen Başkışla Köylerinin kanalizasyon sorunlan ne zaman 
çözülecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
06.09.2000 

ZekiUİŞâL 
Karaman-MHtetveMlL-^ 

Köylüler gerek sulama gerekse içme suyu veya köylerinin diğer zati 
ihtiyaçları için zaman zaman çimento, boru ve demir talebinde 
bulunmaktadırlar. Çoğu zaman da bu talepleri karşılanmamaktadır. 

Sorum şudur 
Her yıl bu kabil toplu veya münferit talepler tespit edilip müteakip yıl 

yatırım programına yetiştirilmek üzere ihale yolu ile söz konusu 
malzemeleri temin etmek, böylece vatandaşın katkısı sağlanarak, yatırım 
maliyetlerini düşürmek mümkün değil midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 06.093ÜSÖ 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Karaman-Merkez-Kurucabel Köyünün Yeni Dünya ve Sazak Mevkiinden 
pompajla sulama yapılması konusunda bakanlığınızın bir çalışması bulunmakta 
mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.09.2000 

Zeki ÜNAL 
Karaman MHlctveküL^. 

Karaman-Merkez-Cerit ve özdemir Köyleri arası (6 km.) yolun köy yolu 
ağına afrnması, 

Boyalı köy içi yolunun kış şartlarında çamurdan geçilemez olduğu 
belirtilerek gerekli bakımın yapılması ve kumlanması, 

Eğilmez-Madenşehri Köylerini birbirine en kısa güzergahtan bağlayan 
toprak yolun köy yolu ağına alınarak, bakım ve onarımının yapılması, 

Güldere ve Akpınar Köy yolunun ıslahı, 

Gülkaya-Başharman yolunun Başharman girişindeki dik ve keskin virajın 
ve Çiğdemli Köyünün son derece tehlike arz eden virajlı yolun ıslahı gerektiği 
belirtilerek, söz konusu yolların yapılması talep edilmektedir. 

Köylerin bu talepleri ne zaman karşılanacaktır? 
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T.B.M.M. B : 12 7. 11. 2000 O : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devtet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.09.İÜÖ0 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili-

Karaman ilinde halen faaliyet halinde 27 sulama kooperatifi vardır. 
Şimdiye kadar 555 sondaj kuyusu açıfarak, 26335 fıa. tanm arazisi suya 
kavuşturulmuştur. Her kuyunun maliyeti ortalama olarak trafo ve direkler de 
dahil 17 milyar TL. olduğu düşünülürse Devlet bugüne kadar Karaman'a 
yaklaşık 10 trilyon TL. yatırım yapmış demektir. Ancak yüksek maliyetlerle 
yerahından çıkarı)an bu suların optimai şartlarda tarımın hizmetine 
verilebildiğini söylemek mümkün değildir. Suların büyük oranda toprak 
kanallarda zayi olduğu bilinen bir gerçektir. Yıllardır söz konusu alanlarda; 
küçük birkaç saha hariç; yağmurlama gibi modern sulama tekniklerinin 
uygulanmaması bir yana, beton kanallar bile yapılmamıştır.' Bu durumun ise 
büyük ölçüde kaynak israfına sebep olduğu erbabınca bilinmektedir. 

Sorum şudur: 

Tarımsal faaliyetlerde rantabilite ve prodüktiviteyi artırmak amacı ile 
sulama kooperatif sahalarında modern sulama metodlannın uygulanması 
konusunda bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
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T.B.M.M. B : 12 7.11. 2000 O : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.09.2000 

ZekiUHAL 
Karaman Mtfietvekili 

Karaman-Merkez-Bademli ile Mahallesi arasındaki yol üzerine, İhsaniye, 
Kurucabel Köylerinin Bucakkışla ile bağlantısını sağlayacak yol üzerine, 
Erenkavak Köyü ile Mahallesi arasındaki dere üzerine, köprülerin yapılması 
konusunda köylülerin talepleri bulunmaktadır. 

Söz konusu talepler ne zaman gerçekleştirilecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.09."2000 

Karaman-Merkez-Adaköy'e sulama suyu amaçlı havuz, Alaçatı, 
Aşağıakm, ve Karacaören Köylerine su deposu yapılması istenmektedir. Ayrıca 
Bunınoba Köyünün 1974 yılında yapılan deponun artık ihtiyacı karşılayamaz 
duruma geldiği ve kotu düşük yerde olduğu için yukarda kalan evlere suyun 
çıkmadığı ifade edilerek, uygun bir yere ihtiyaca cevap verecek bir deponun 
yapılması talep edilmektedir. 

Söz konusu istek ve alepler ne zaman gerçekleştirilecektir? 
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T.B.M.M. B:12 7.11.2000 0 : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.09.2ÜÖD 

\ ^ 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Karaman-Merkez-Akçaalan Köyü Bozdağ Yaylası- Bağdat Yaylası (6-7 
km.) arası yayla yohınunu, Aşağıakın Köyü bağ yolunun, Bucakkışla arazi 
yolunun, Çatak Köyünün bağ ve tarla yollarının yapılması konularında yukarıda 
adı geçen köylerin talepleri bulunmaktadır. 

Söz konusu talepler ne zaman gerçekleştirilecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 06.09.2000 

ZekiÜN^L 
Karaman-MfHetveküi— 

Karaman-Merkez -Göztepe köyüne 1956 yılında açılmış olan ve halen 
çalışır haldeki kuyudan içme suyu sağlanmaktadır.Ancak suyun tadının değiştiği 
belirtilerek tetkik ve tahlili istenmektedir. Aynca Bademli köyünün 
motopompumun sık sık arıza yaptığı, Barutkavuran köyünün ise içme suyu 
kuyusu ile deposu arasındaki 4200m.'lik boru hattının döşenmemesi sebebiyle 
su sorununun hat safhaya vardığı ifade edilmektedir. 

Köylerin bu sorunları ne zaman çözülecektir? 
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T.B.M.M. B : 12 7.11.2000 O : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11. 09^000 

ZekiÜMAL 
Karaman*Mr!!etvek41i 

Karaman-Ermenek-Pamuklu, Sanvadi, Yerbağ, Çatalbadem . ve 
Görmeli(Nisa mahallesi) köylerinin yetersiz durumda olan içme sularına ek 
kaynak sağlanması, Tepebaşı köyünün içme suyu şebekesinin yenilenmesi, 
Yukançağlar köyünün içme suyunun zenginleştirilmesi ve çok eski olan içme 
suyu şebekesinin değiştirilmesi, Eskice içme suyunun depoya terfi'ettirilmesi, 
Gökçe köyünün sık sık tıkanan içme suyu borulannm yenilenmesi ve Kayaönü 
köyünün içme suyu borulanmn döşenmesi talep edilmektedir. 

Söz konusu talepler ne zaman gerçekleştirilecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılanmla arz ederim. 11.09.2000 

• ' Zeki ÜNAL 
Karaman-MilletvokiU— 

Karaman-Ermenek-Aşağı çağlar köyünün yetersiz olan sulama suyuna ek 
kaynak araştınlması,Elmayurdunda açılan keson kuyusuna pompaj tesisinin 
kurulması, Tepebaşı çay boyunda sulama kuyusu açılması, Yukançağlar 
köyünde kurulan öOOm'lik kapalı sistemin tıkanıklığının giderilmesi, Katranlı 
köyü Dikilitaş mevkiinde sondaj yapılması, Sanvadi köyünün yaylalannda 
sulama amaçlı sondaj kuyusu açılması, Tepebaşı köy arazilerinin Nadire 
çayından terfi sistemiyle sulanmasının sağlanması, Evsin köyünün 
zeytinliklerinin sulanması amacıyla Olukpmar çayından(15kmr) sulama suyu 
sağlanması, Görmeli köyü arazilerinin Zeyve çayından sulanması- için gereken 
teknik çalışmalann yapılması, Yeşilköy veYalmdal köylerine sulama suyu 
havuzu yapılması talep edilmektedir. 

Bu talepler ne zaman karşılanabilecektir? 
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T.B.M.M. B:12 7.11.2000 0 : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.09.2ö5îT 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili 

Karaman-Ermenek-Ardıçkaya, Aşağıçağlar-Katranlı arası, Ermenek-
Bucakkışla yol kavşağı-Balkgusan arası, Evsin, Yeşilköy ve Yerbağ-Boyalık 
arası, köy yollarının asfaltlanması talep edilmektedir. 

Talep ne zaman gerçekleştirilecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın, Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.09.2000 

Zeki ÜNAL 
Karaman MİfletveMU 

1- Karaman- Merkez-Göçer Köyünün Şanapınar (mağara) mevkiinde 
içme suyu kaynağı olması ve deposunun bulunmasına rağmen, kaynak ile depo 
arasına 4 km. 'lik boru hattının döşenmemesi sebebiyle köylülerin içme suyu 
ihtiyaçları karşılanamamaktadır. 

Sorun, ne zaman çözülecektir? 

2- Karaman- Merkez-Güldere Köyünün zengin içme suyu ve içme suyu 
deposu olduğu halde, 3 km. 'lik ana boru döşenmediği için köylüler su sıkıntısı 
çekmektedir. 

Sorun ne zaman çözülecektir? 
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T.B.M.M. B : 12 7 .11.2000 O : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.09.2UUU 

ZekiÜIŞAL 
Karaman •MHlctvokili 

Karaman-Merkez-Akpınar Köyü arazilerinin pompajla sulanıp 
sulanmayacağının etüdü ve mevcut 5-6 km'lik toprak kanallann betonla 
kaplanması, Aşağıakın (1800 m.) ve Bostanözü köylerinin .-beton kanallarını, 
Çukur Köyü arazilerinin Göksu'dan sulanmasını, Bayır-Köyü Eressekisi 
mevkiinden tarım arazilerine su sağlanması, Bozkondak Köyünün beton 
kanalının tamamlanması ve Cerit Köyünün pompajla sulanması talep ' 
edilmektedir. 

Bu talepler ne zaman gerçekleştirilecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.09.2001) 

Zeki ÜNAL 
Karaman Millotvokilı-

Karaman-Merkez-lhsaniye (1.5 km), Kozlubucak (3 km.), ve Lale (1.5 
km.) köylerinin sulama beton kanalları ne zaman yapılacaktır? 
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T.B.M.M. B : 12 7.11.2000 0 : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.09.2000 

Karaman -Milletvekili 

Karaman-Ermenek-Ağaççatı, Elmayurdu, Gökçekent- Sanvadi arası ve 
Pınarönü-Sarıvadi arası köy yollannm II. Kat asfaltlanması ne zaman 
yapılacaktır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.093000 

Karaman MtHetvekili • 

Karaman-Merkez-Adaköy'ün içme suyu boru çapının küçük olması 
sebebiyle değiştirilmesi istenmektedir. 

Akçaalan Köyünün içme suyu deposu-kaynak arasına (7 km) boru hattı 
döşenmemesi nedeniyle ciddi biçimde su sorunu yaşandığı belirtilmektedir. 

Burunoba Köyünün kireçli olduğu belirtilen içme suyunun sağlık 
yönünden mahzurlu olup olmadığı konusunda tetkik yapılması istenmektedir. 

Çimenkuyu Köyünün içme suyu deposundan bazı evlere su gitmediği 
ifade edilerek, problemin giderilmesini talep etmektedirler. 

Söz konusu köylerin sorunları, ne zaman çözülecektir? 
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T.B.M.M. B : 12 7.11.2000 O : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.09.2000 

"ZekiT^pT 
Karaman MBtctvokili 

Karaman-Merkez-Boyalıtepe Sulama Kooperatifi II. ve. III. Kısım 
yağmurlama projesi, ne zaman gerçekleştirilecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.09Î2ÖÖ0 

Zeki ÜNAL 
Karaman •MrHetvektti 

Karaman-Merkez- Çakırbağ ve Çatak köylerinin içme sularının yetersiz 
olduğu belirtilerek, Çakırbağda yeni açılan kuyudan hidraforla eski depoya 
suyun basılması ve çatak köyünün su sorununun giderilmesi talepleri 
bulunmaktadır. 

Köylerin bu talepleri ne zaman karşılanacaktır? 
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T.B.M.M. B : 12 7 . 1 1 . 2000 O : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.09L2ÖÖ0 

ZekiÜ^&L 
Karaman Milletvekili-

Karaman-Merkez-Başkışla Köyü içme suyu borularının geçtiği güzergah 
dere yatağında olduğu, zaman zaman gelen sel sulan boruları söküp götürdüğü 
ve bu yüzden 6 aydır sistemin çalışmadığı ve köylülerin susuz kaldıklan 
belirtilmektedir. Sorunun çözümü için daha güvenceli bir güzergahın bulunduğu, 
ancak bunun içinde 7-8 km.'lik mesafeye boru döşenmesi gerektiği ifade 
edilmiştir. 

Söz konusu sorun, ne zaman çözülecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılanmla arz ederim. 12.09^27)00 

Karaman-Merkez-Kalaba Köyünün içme suyu şebekesi mevcut olup 
ancak yetersiz durumdadır. Akçaalan-Kalaba arasındaki soğuk su mevkiinde bir 
kaynak bulunduğu, bunun içinde 10 km.lik bir boru hattının döşenmesine ihtiyaç 
olduğu belirtilmiştir. 

Söz konusu kaynağın içme suyu şebekesine kazandırılması amacı ile bir 
çalışma yapılacak mıdır? ç 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.0^.2000 

Karaman MHfctvok4U~—^. 

Karaman-Merkez-Narlldere Köyünün içme suyu deposu 6 yıl önce 
tamamlanmıştır. Ancak 2 km. mesafede bulunan bir kaynaktan depoya boru 
döşenmediği ve içme suyu şebekesi yapılmadığı için köylüler mağdur 
olduklarını ifade etmektedirler. 

Sorun ne zaman çözülecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.0972ÖÖ0 

Karaman ^ftıetveküb 

Karaman-Ermenek-Balgusan köyüne yapılmış olan su deposunun su 
tutmadığı belirtilerek onanlması talep edilmektedir. Aynca,.Katranlı köyünde 
mevcut olan 3 adet su kaynağına, 3 tane havuz yapılması istenmektedir. 

Söz konusu istek ve talepler ne zaman gerçekleştirilecektir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 19İÖÎT2000 

Karaman-ftfİUe&ekiii-

Karaman- Ermenek-Ardıçkaya,Görmeli, Sanvadi • ve Yukançağlar 
köylerinin kanalizasyonlan ne zaman yapılacaktır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırmasını saygılanmla arz ederim. 06.09.2000 

Karaman-Merkez-Karacaören Sulama Kooperatif sahasının yağmurlama 
sistemi ne zaman yapılacaktır? "'" 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 19.09.2ÖÜÜ 

Karaman- Ermenek- Çamlıca köyü asfaltının güneyindeki Kizıialan 
mahallesi sulama suyu ihtiyacım Balgusan suyundan toprak , kanalla 
sağlamaktadır. Toprak kanallarda su zayiatı fazla olduğu için beton kaplanması,-
yine aynı amaçla; Gökçeseki ve Çamlıca köylerinde (3 tan.), Ağaççatı (5 lan.) 
Katranlı ( 4 km), Aşağıçağlar (3 km.), Elmayurdu (2.5 km), Tepebaşı (5 km.), 
Pamuklu (2 km.) ve Evsin (3 km.) olmak üzere beton kanallar yapılması talep 
edilmektedir. 

Talepler ne zaman karşılanacaktır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Saym Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.20.09.2000 

Karaman- Ayrancı- Çatköy'ün Gerdekilise yaylasına mesafesi. 17 km.dir. 
Söz konusu yayla yolunun ham toprak olması sebebiyle,; yağışlı zamanlarda . -..V. 
vasıtaların çamura saplanıp kalarak çıkamadığı belirtilmektedir. Ayrıca Berendi 
köyünün yayla yollarının bozuk olması nedeniyle, bakım ve onanm*mın 
yapılması talep edilmektedir. 

Adı geçen köylerin, sorunları ne zaman çözülecektir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Saym Mustafa YILJV1AZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 20.09.2ÖÖ0 

ZekiUNMA •. 
Karaman $irHetvekiti-^___, 

Karaman - Ayrancı-Kayaönü l.şeşniyor kanalının devamı olacak sağ ye 
sol şeridine (3 km.), Kırman köyü sağ ve sol sahil sulama hattma (16 km.) 
Sarayköy'e (1 km) sulama beton kanal yapılması talep edilmektedir. 

Söz konusu talepler ne zaman gerçekleştirilecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.20.09.2000 

Zeki ÜN^L. 

Karaman- Ayrancı- Dokuzyol köyünün içme suyu deposunun kifayetsiz 
olduğu ve binalara suyun çıkmadığı belirtilerek, köy'ün güneyindeki tepeye 
250-300 tonluk bir gömme depo yapılması, Aynca Brendi köyü Kesir 
mahallesine içme suyu deposu yapılması talep edilmektedir. 

Söz konusu talepler ne zaman gerçekleştirilecektir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını savcnlanmla arz ederim. 19.09.2000 

Karaman •MifietvekilL»_. 

Karaman- Ayrancı- Akpmar, Berendi (Kıramanoğlu aşağı mâhelleşi), 
Böğecik, Melikli ve Pınarkaya köylerinin içme sularının yetersiz olması 
sebebiyle; Akpınar, Berendi ve Böğecik köyleri için ek kaynak araştırılması, 
Melikli köyü için Kavaklıçardak mevkiinde bir kuyu açılması, Pınarkaya 
köyüne Hışılayk suyundan takviye yapılması istenmektedir. Aynca Akpmar 
köyü su şebekesinin boru çaplarının küçük olması sebebiyle borularının 
değiştirilmesi, Brendi köyünün içme suyu borularının 500m.'lik bir kısmmm 
patlak olması nedeniyle borularının yenilenmesi talep edilmektedir. 

Köylerin sorunları ne zaman çözülecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.20.09.2*Ü00 

iZekröffiL--^ •• 
Karâman^HtetvdaliL^^^ 

Karaman- Ayrancı- Kayaönü, Akpmar arası yolun sel felaketine maruz . 
kalan kısımlarına »Melikli- Üçharman yolu üzerinde gerekli görülen yerlere. 
menfez, aynca Çoraklık Karayaka mevkiine menfez yada büz konulması 
gerektiği belirtilmektedir. 

Söz konusu sorunlar ne zaman çözülecektir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.20.09.2000 

ZekiÜl^L 
Karaman Milletvekili —. 

Karaman- Ayrancı- Dokuzyol köyüne yapılan Gölet'in su.tutmadığı 
belirtilerek, detaylı teknik etüdlerin yapılması istenmektedir. Aynca Çatköy'ün 
Bozkoyak mevkiine gölet yapılması talep edilmektedir. 

Bu istek ve talepler ne zaman gerçekleştirilecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 20.09.2000 

ZekiUJiAL , 
Karaman Milletvekili 

Karaman- Ayrancı- Akpınar (5 km.), Ambar-Böğecik arası (14 km.), 
Ambar- Akçaşehir arası (11 km.), Karaağaç- kale arası (5 km.), Kavuklar-
Ambar arası (3 lan.), Kayaönü (12 km) ., Küçükkoraş (2 km.) ve Melikli (8* 
km); köy yollanmn asfaltlanması Aynca; ambar (Ziya efendi köprüsü 
yakınında) (1 km.)'lik asfalt yolun bakım onarım ve II. Kat asfaltlanması ne 
zaman gerçekleştirilecektin 
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T Ü R K J Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L İ S Î B A S K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.09.2Ü00 

===== Zeki-SNAL 
Kararnan T̂ Ki'JnHrfrirîîi 

Karaman- Merkez- Paşabağı köyünün içme suyu şebekesinin inşası 
gerekmektedir, özdemir, Pınarbaşı,Göçler, Gülkaya, Seyithasan, Değirmenbaşı 
Akpınar ve Elmadağ köylerinin içme suları yetersiz durumdadır. TayşanlVye*' 
Ağaçlı(Çimen mahallesi) köylerinin içme suyu sorunları devahi etmekte olup, 
Üçkuyunun içme suyu sorunu had safhadadır. Sankaya köyü içme suyu motoru 
sık sık arız yapmakta,Yazılı köyünün içme suyu borularının pik olması 
sebebiyle, suyun tadım değiştirdiği ve evsafını bozduğu için boruların plastik 
borularla değiştirilmesi istenmektedir. Bostanözü köyünün yanlış yere 
konulmuş ve ayrıca yetersiz olan pompasının yerinin değiştirilerek daha güçlü 
bir pompanın takılması talep edilmektedir. 

Güçler köyünün içme suyunun kaynak ıslahı yada yeni bir sondaj kuyusu 
açılmasını,Gülkaya.. köyüne, Kutlubey mevkiinden içme suyuna ek kaynak 
sağlanması şeklinde köylerin talepleri bulunmaktadır. 

Söz konusu talelpler ne zaman gerçekleştirilecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.09.2ÖÖ0 

Zeki ÜNAL. 5 
Karaman Milletvekili 

Karaman-Merkez-Kızılarağini köyünün içinde, çökmek' üzere _ olan 
köprünün onarılması veya yeniden inşası için bakanlığınızca bir çalışma 
yapılacak mıdır? Aynı köyün yeni yerleşim yerinin alt yapı hizmetlerinin 
başlatılması ne zaman gerçekleştirilecektir? 

Ayrıca, Paşabağı köyünde, kaya düşmesine maruz kalan hane sayısının 44 
olduğu belirtilerek bu gidişle yakın bir gelecekte tüm köy'ün aynı afete maruz 
kalabileceği ifade edilmektedir. 

Söz konusu köye, afet evleri ne zaman yapılacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLETMECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YUMMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 19.09^2000 

Z e k i Ü ^ L 
Karaman Millctvokili 

Karaman-Merkez- Karacaören, Kurucabel, Kürtderesi ve Kızılyaka,, 
köylerinin içme suyu sorunları ne zaman çözülecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 06.09.ZÜÜ0 

ZekiÜgAL 
Karaman Milletvekili , 

Karaman- Merkez-Kurucabel köyü'nünYeni Dünya ve Sazak mevkiinden 
pompajla sulama yapılması konusunda, bakanlığmızca yapılmakta olan bir 
çalışma bulunmakta mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanr Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 19.09.ZUÜU 

^ â - Ü Ü A L 
Karaman Millotvoküi 

Karaman- Ayrancı- Küçükkoraş köyünün, Hışılayk suyundan 
faydalanmalan için, 50m. kotla, 3.5 km*lik mesafeden pompaj sistemiyle 
arazilerinin sulanabileceği belirtilerek çözüm getirilmesi " talepleri 
bulunmaktadır. 

Söz konusu talep ne zaman gerçekleştirilecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.09.ZÖ0U 

Zeki ÜNAL.. 

KAR^MAN-Ermenek-Yukarıçağlar arazi yolunu, Evsin köyünün bağ, 
arazi ve yayla yollan ile yalmdal köyünün yayla yolunun' yâpflm&si .-tfil.ejj, 
edilmektedir. Aynca Kayaönü köylülerinin arazilerine ulaşabilmeleri.için halen! 
25-30 km. yol katetmek zorunda kaldıklannı, yapılacak 2-3 km.*lik kısa bir 
yolla bu mesafeden kurtulacaklarını belirterek bu yolun açılmasını, yine 
Olukpınar köyünün tanm arazilerine giden yolun çok sarp olması sebebiyle 
traktörlerin bile zorlukla geçebildiği bu yolun ıslah çalışmasının yapılmasını 
veYerbağ şahinler mahallesinin gerekli yerlerine büz döşenerek stabilize 
yapılmasını talep etmektedirler. 

Köylerin bu talepleri ne zaman gerçekleştirilecektir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakam Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.09.2"ÖÖ() 

ZekiÜ^AL 
Karaman MttteteekUi. 

Karaman Ayrancı- Dokuzyol ve Kavuklar köylerinin.Sulama Kooperatifi 
sahalarında yağmurlama sistemine geçilmesi ve Berendi köyünün Kırkpınar 
mevkiindeki ( 22 km.) sulama suyunun arazilerine ulaştınlması talepleri 
bulunmaktadır. 

Köylerin bu talepleri ne zaman gerçekleştirilecektir? 

T ü m YE BÜYÜK MİLIJıT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Saym Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.09.2000 

ZeTotEAL 
Karaman Milletvekili 

Karaman- Kazımkarabekir- Karalgazi köyünün içme suyu, dalgıç 
pompasının bozuk olduğu belirtilerek tamir edilmesi yada yenisinin temin 
edilmesi istenmektedir. Aynca Kızılkuyu köyünün içme suyu deposunun, 
yıllardır su sızdırdığı ve bir türlü anzasının giderilemediği ifade edilmektedir. 

Sorunlar nasıl ve ne zaman çözülecektir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.09.2ÖÖ0 

ZekiÜHAL 
Karaman Milletvekili-^ 

Karaman- Kazımkarabekir- Mecidiye ve Mesudiye köy yollarının bakım 
onanm ve asfaltlanması, aynca Kızılkaya arazilerinden asfalta çıkış olmadığı 
için, traktörlerin devrilme tehlikeleri ile karşı karşıya olduklan belirtilerek, bir 
çözüm yolu bulunması talep edilmektedir. 

Köylerin sorunlan ne zaman çözülecektir? . . . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlmasını saygılanmla arz ederim.21.09.2000 

Zeki ÜNAL 
. Karaman MUÎGtvol4U—^ 
'< ' ' 4 ' '•' ' ' 

' ' ' . ' ' . ' • ' > • 

Karaman-Ayranc- Höyükburun ve Dokuzyol köylerinin toprak 
kanallannın çok fazla su zayiatı sebebiyle beton kaplama yapılması, aynca 
Büyükkoraş köyünün arazilerinin sulanması için Subaşı kaynağının sâğ ve söl '_' 
sahil hatlarına, ve Buğdaylı köyüne 4 km.'lik, beton kanalların inşası gerektiği 
belirtilmektedir. 

Söz konusu köylerin beton kanalları, ne zaman yapılacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAKANLİĞİNA, 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.09.2ÖÖÖ 

ZekiÜMAL 
...Karaman.Mil4©tveküi^ 

Karaman- Kazımkarabejcir- Mecidiye köyünde açılan 6 adet sondaj 
kuyusuna motor ve pompa takılarak işletmeye açılması ye yağmurlama 
sistemine geçilmesi, Ayrıca Karalgazi köyüne beton kanal yapılması şeklinde 
köylülerin talepleri bulunmaktadır. • 

Talepler ne zaman karşılanacaktır? *""' 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.09."2ÜÖ0 

Zeki ÜNAL 
Karaman MiJtetvekilL_ 

Karaman- Basyayla- Üzümlü, Bozyaka ve Büyükkarapmar köylerinin 
beton kanal talepleri ne zaman gerçekleştirilecektir? Ayrıca Üzümlü köyünün 
Tavşan gölü mevkiine, gölet yapılması konusunda, bakanlığınızın bir çalışması 
bulunmakta mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.22.09.20ÖÖ 

Zeki ÜNAL 
Karaman Mrfieîvekili— 

Karaman- Sanveliler- Boyalık, Esentepe arası (4 km.) yolun bazı 
kesimlerinin genişletilmesi, Boyalık- Yerbağ arası (4 km.) yolun- bakım ve 
onarımının yapılması ve Daran- Işıklar köyleri arası ( 8 km.) , köy yollarmin 
asfaltlanması talep edilmektedir. 

Talepler ne zaman gerçekleştirilecektir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandınlmasını.saygılanmla arz ederim.22.09.2ÜÖ0 

Zeki ÜN&L 
Karaman Milletvekili-^, 

Karaman- Sanveliler- Civler köyü arazilerinin Civler deresinden pompajla 
sulanması talep edilmektedir. Ayrıca Çukurbağ köyünün Akpınar mevkiindeki 
arazilerine,Geleğen deresindeki suyun (2 km.lik bir mesafeden 10 luk borularla) 
İsale'siyle mümkün olacağı belirtilmektedir. 

Aynı şekilde Çevrekavak köyünün sulama suyu ise, Civler çayından 
gelen Suyun 350-400m. terfi ettirilerek, arazilerine ulaştınlmasıyla olabileceği 
ifade edilmektedir. 

Söz konusu sorunlar, ne zaman çözüme kavuşturulacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanmlato ederim.22.09.2ÖÖ0 

ZekİtJEAL 
Karaman Mıîlötvoldl^-

Karaman- Sarıveliler- Koçaşlı köyü içme suyu şebekesi 199$ yılında 
tamamlanmıştır. Ancak şebeke derinliği 1.10 cm. olması gerekirken 30- 50cm. 
arasında yapıldığı iddia edilmektedir. Şimdiye kadar kabulü de yapılmayan 
şebekenin, bir an önce bir sonuca ulaştırılması talep edilmektedir. 

Söz konusu şebekenin işletmeye açılması için, nasıl bir çalışma yapılması 
düşünülmektedir? Ve ne zaman şebeke hizmete alınacaktır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.22.09.2ÖÖÖ 

Zeki ÜNAL 
Karaman •MiUotyeküL ,̂ 

Karaman- Sarıveliler- Daran köyünün sulama suyunun çözüme 
kavuşturulması; Kaynaktan itibaren 2.5 inçlik 7000m. PVS boru döşenmesiyle 
mümkün olacağı.bunun içinde köylülerin kazı ve işçiliğini kendilerinin 
yapabileceklerini belirtmektedirler. 

Esentepe köylüleri,Gühder çayından arazilerinin pompajla sulanması 
konusunda talepleri bulunmaktadır. Aynı şekilde Günder köyü, Fariske- Günder 
çayından pompaj terfi sistemiyle arazilerinin sulanmasını istemektedirler. 

Köylerin sorunları ne zaman çözüme kavuşturulacaktır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.22.09.ZÖÖO" 

Zeki ÜNAL 
Karaman Milletvekili--, 

Karaman- Sanveliler- Esentepe köyünün içme suyunun yetersiz olması.. 
sebebiyle günde, köye ancak 4 saat su Verilebildiği belirtilerek, kaynak 
araştırılması talepleri bulunmaktadır. Ayrıca Adiller köyünün içme suyu 
motopomp'unun bozuk olması nedeniyle bu yıl hiç çalışmadığ, dolayısıyla 
köylüler su ihtiyaçlarını tankerler yada katır sırtında taşıyarak temin ettiklerini 
belirtmişlerdir. Boyalık köyünün içme suyu ise, köye 1.5 km. mesafede ki bağ . 
mevkiinde bulunan kaynaktan temin edilmesi istenmektedir. • \ 

Köylülerin.bu talep ve istekleri ne zaman gerçekleştirilecektir? \ ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa YILMAZ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.21.09.2000 

Zeki ÜNAL 
Karaman MtllctvekiU--^— 

Karaman- Basyayla- Bozyaka köyü sulama suyunun temini için'Erenler 
mevkiinde kaynak etüdü yapılması talep edilmektedir. Kışlaköy'ün sulama 
problemi ise Gölyeri mevkiindeki çalışmaların devam etmesi ve Güneyyurt 

* sulama projesinden verilmesi taahhüt edilen 110 It/sn'lik suyun kullanılabilmesi, 
ve bunun için de su taşıyacak kanal'ın yetersiz olması nedeniyle kifayet 
edebilecek beton kanal'ın yapılması istenmektedir. Üzümlü köyünün sulama 
suyunun çözümü ise Akpınardan gelen suyun değerlendirilmesi ve Sorgun 
mevkiinde ki su kaynağının temizlenerek arka alınması şeklinde ifade 
edilmektedir. 

Yukanda adı geçen köylerin, sorunları nasıl ve ne zaman çözülecektir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.010/<£?S? 6><f3 -3L////2000 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 06.10.2000 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 31.10.2000 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7165sayılı yazısı. 

f " «V, .b'\ •M't- .'•"• 
BCaraman Milletvekili Zeki ÜNAL'a ait yazılı sojü • önergeleri incelenmiş olup, 

cevapları tablo halinde yazımız ekinde sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. i <;K."!v'l' 

LMAZ 
Bakanı 
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KONUSU 
Karaman-Merkez-Süleymanhacı köyünün arazi 
dağıtımı işi Hk. 
Karaman-MerkezÇukurbağ.Göçer.Seyithasan 
Morcalı köyyollann bakım ve onarımının , 
yapılması Hk. * 

Karaman-Merkez-Yukanakın köyüne sahil 
yolu açılması,Yukarıakın-Aşağıakın köyleri 
Arasındaki yolun genişletilmesi Hk. 

Karaman-Merkez-Paşabağı-Gülkaya köyleri 
arasındaki 200 m.lik kısmın açılması Hk. 

Karaman-Merkez-Narlıdere-Bucakkışla arasına 
yeni yol talebi Hk. 
Karaman-Merkez-Muratdede köyyolunun kışın 
sık.sık kapanması nedeniyle kesin bir çözpm. , 
bulunması Hk. 
Karaman-Merkez-Kızık köyyolunun 
genişletilerek.asfalt|anması Hk. 

Karaman-Merkez-Adaköy(3km),Ağaçyurdu 
(9 km),Ağılönü(1l5km),Akçalan(4km),Salur-
Alaçatı arası(6,5 km),Yukarıakın-Aşağıakın-
Bucakkışla815 km),Boyalı(1,5 km),akçaşehir 
Beldesi-Burunoba(7 km), Çakırbağ-Esentepe 
Mah.(2 km),Çavuşpınarı(1 km),Çimenkuyu(3 
km),Mesudiye Çiğdemli(6 km),Osmaniye-
Hamidiye(8 km),Aybastı(4 km),Özdemir(10 km) 
Şıhlar(2 km),Üçbaş(2 km),ve Üçkuyu(8 km) 
köylerinin yollan ne zaman asfaltlanacak * 

AÇIKLAMALAR 
Söz konusu köyün arazi dağıtım işleri Genel 
Müdürlüğümüz görev alanına girmemektedir. 
Bahsi geçen köy yolları asfalt kaplamadır.Ancak 
ara ara bozukluklar mevcut olup, önümüzdeki 
yıllarda ödenek durumuna göre 2 kat asfalt proğ 
ramında değerlendirilmesine çalışılacaktır. 
Yukarıakın sahil yolu, yol ağımızda 
bulunmamaktadır. Ancak köy muhtarlığı makine 
kiralamak veya akaryakıtını karşılamak suretiyle 
yapılabilir. Yukarıakın-Aşağıakın arasındaki yol 
Karayolları yol ağında olduğu için hizmet 
alanımız dışındadır. 
İki köy arasındaki mutasavver yol ağımızdadır. 
Mutasavver durumdaki bu yol tesviye 
programına teklif edilecektir. 
iki köy arasındaki köy yolu 2000 yılı tesviye ek 
programında olup.çalışmalar devam etmektedir. 
Köyyolunun kış aylarında karla mücadelesi 
yapılmaktadır. 

Söz konusu yol Karaman Belediyesi imar 
sahası içinde yer aldığından asfalt kaplaması
nın belediyece yapılması gerekmektedir. 
Karaman-Merkez-adaköy(3km),Ağaçyurdu(9km 
Akçaa.lan( 4 km),Ağılönü(1,5 km),akçeşehir-
Burunoba(7 km), Çimenkuyu(3 km) köy yolları
nın ileriki yıllarda ödenek ve öncelik durumları 
dikkate alınarak yapım programına alınmasına 
çalışılacaktır. Sular-Alaçatı(6,5 km) arasındaki 
yol.yol ağımızda değildir. Ayrıca mevcut yolu 
asfalttır. Boyalı(1,5 km) köy yolu asfalttır. 
Çakırbağ-Esentepe Mah. Arasındaki köy yolu 
2000 yılı tesviye ek programında yapılmıştır. 
Asfaltlanması önümüzdeki yıllarda ödenek 
durumuna göre değerlendirilecektir. 
Çavuşpınar köyünde bahsedilen 1,5 km yol 
ağımızda değildir. Ayrıca köy yolu asfalttır. 
Mesudiye-Çiğdemli(6 km) yol bağlantı yoludur. 
Ayrıca merkez ilçeye bağlantı yolu asfalttır. 
Osmaniye-Hamidiye(8 km) iki köy arasındaki 
köyyolunun asfaltı ödenek durumuna göre ileriki 
yıllarda değerlendirilecektir. Ayrıca merkez 
ilçeye bağlantı Ay bastı (4 km) köyyolunun 2 
km.si asfalttır. Kalan kısmı 2001 onarım 
programına ödenek durumuna göre teklif 
edilecektir, özdemir (10 km) köyyolunun, 
onarımı 2000 yılında yapılmıştır. Asfaltı ileriki 
yıllarda ödenek durumuna göre yapım 
programında değerlendirilecektir. Şıhlar (3 km)-
Üçbaş(2 km) köylerin yolları asfalta hazır 
duruma getirilmiştir. Asfaltı ileriki yıllarda 
ödenek durumuna göre yatırım programında 
değerlendirilecektir. | 
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Karaman-Merkez-Dereköy-Başharman köyleri 
arasındaki bakım-ve onarımı ne zaman 
yapılacaktır Hk. 
Karaman-Merkez-Demiryurt-Gülyaka-lhsaniye 
köylerinin arazi ve yayla yolları ne zaman . 
yapılacak Hk. 
Köylüler gerek sulama gerekse içmesuyu veya 
köylerin diğer zati ihtiyaçları için çimento.böru 
ve demir talepleri/ihale yolu ile söz konusu 
malzemeleri temin etmek böylece vatandaşın 
katkısı sağlanarak yatırım maliyetlerini 
düşürmek mümkün değilmidir Hk. 

Karaman-Merkez-Kurucabel köyünün 
Yenidünya ve sazak mevkiinde pompajla 
sulama yapılması Hk.. ~* * ' . : 

Karaman-Merkez-Cerit ve Özdemir .köyleri ". 
arasındaki yolun köy yolu ağına alınması, 
Eğilmez-Maden şehri köylerini birbirine en kısa 
güzergahtan bağlayan yolun köy yolu ağına 
alınarak onarımın yapılması.Güldere ve 
Akpınar köyyolunun ıslahı,Gülkaya-Saşharman 
yolunun Başharman girişindeki dik ve keskin 
virajı ve Çiğdem köyünün virajlı yollarının ıslah 
edilmesi Hk. 

Karaman ilinde halen faaliyet halinde 27 
sulama kooperatif vardır. Şimdiye kadar 555 
sondaj kuyusu açılarak 26335 ha.tarım arazisi. 
Suya kavuşturulmuştur. Tarımsal faaliyetlerde 
rantabilite ve prodüktiviteyi arttırmak için ne 
gibi çalışmalar yapılmaktadır. 
Karaman-Merkez-Bademli ile Mahalle 
arasındaki yol ile Erenkavak köyü ile mahallesi 
arasındaki dere üzerine köprü yapılması 
talepleri Hk. 
Karaman-Merkez-Adaköy sulama suyu amaçlı 

Üçkuyu (8 km.lik) köy yolu Turizm 
Müdürlüğünün teklifi ile özel İdare programına 
alınmış ancak, ödenek ayrılmadığı için 
yapılamamıştır, ödenek ayrılması için Turizm 
Müdürlüğüne yazı yazılmış cevap 
beklenmektedir. 
İki köy arasındaki 10 km.lik yolun bakım ve 
onarımı 2000 yılında yapılmıştır. 

Arazi.bağ ve yayla yolları yol ağımızda olmadığı 
için köy muhtarlığının iş makinasını kiralayarak 
veya akaryakıtını karşılamak suretiyle bilecektir. 
Köylerden zaman.zaman çeşitli altyapı 
ihtiyaçları ve onarım amaçlı malzeme talepleri 
gelmektedir. Bu tür isteklerin Genel bütçe 
imkanlarıyla bölge limit programından 
yapılmaktadır. Talepler limiti geçtiği takdirde 
Genel İdare programına teklif edilmektedir. 
Talepler geldikçe il öze] İdare imkanları ve 
köylere hizmet götürme birliğinden malzeme 
yardımı yapılmaktadır. 
Etüdü yok 

Cerit-Ozdemir köyleri arasındaki köy yolu iki 
köyün muhtarlarının talepleri doğrultusunda yol 
ağımıza alınmıştır. 
Eğilmez-Madenşehri köyleri arasındaki yol 
Madenşehri köyünün yeni yerleşim alanı 
yapıldıktan sonra gerekli etüt çalışması 
yapılacaktır. 
Güldere-Akpınar köyleri arasındaki yolun 
tesviye çalışması 1999 yılında bitirilmiştir. 2001 
stabilize programında ödenek durumuna göre 
değerlendirilecektir. 
Gülkaya-Başharman-Başharman girişindeki 
İaşenin düzeltilmesi için etüt çalışması yapılmış 
ancak başka güzergah alternatifi 
bulunmamıştır. Çiğdemli köy yolu üzerinde 
tehlike arz eden İaşenin 2001 yılında yol 
standartlarımıza uygun hale getirilerek sanat 
yapısı yapılacaktır. 

Genel Müdürlüğümüzce enerjili sulamalarda ve 
yeterince kot farkının bulunduğu gölet 
tesislerinde yağmurlama ve damla sulama 
projeleri uygulanmaktadır. 

Bademli köyü ile mahalle arasındaki yol üzerine 
sanat yapısı ile erenkavak köyü ile mahalle 
arasındaki köyyoluna sanat yapısı 2001 yılı 
programında yapılması planlanmıştır. 
Söz konusu köyde tesisimiz mevcut olup, talep 
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havuz sistemi Hk. 
Karaman-Merkez-Akçaalan köyü bozdağ 
yaylası,ile bağ ve tarla yollarının yapılması 
hakkındaki talepleri Hk. 

-Karaman-Ermenek-Aşağı çağlar köyü sulama 
suyu ek su kaynağı araştırılması 
-Ermenek Elmayurdu elektro pompajlı sulama 
suyu temini 
-Ermenek Tepebaşı sulama kuyusu açılması 
-Ermenek Y.çağlar kapalı sulama tesisinin 
tıkanıklığın giderilmesi 
-Ermenek katranlık köyü sulama kuyusu 
açılması 
-Ermenek Sarıvadi köyü .sulama kuyusu 
açılması ' 
-Ermenek Tepebaşı köyü elektro pompajlı 
sulama suyu temini. 
-Ermenek Evsin sulama suyu temini. 
- Ermenek Görmeli sulama suyu temini 
- Ermenek Yeşilköy sulama havuzu talebi 
- Ermenek Yalındal sulama havuzu talebi 

Karaman-Merkez-Yılangömü köyünün 
Içmesuyu Sorunu Hk. 

Karaman-Merkez-Göztepe köyü içmesuyunun 
tadının değiştiği.Bademli köyünün motopompu 
nun arıza yaptı ğı.Barutkavuran köyünün • 
içmesuyu kuyusu ile deposu arasındaki boru 
hattının döşenmemesi nedeniyle su sorunu ne 
zaman çözülecek. 

Raman-Ermenek-Pamuklu.Sarıvadi.Yerbağı, 
Çatalbadem ve Görmeli köylerinin içmesuyu 
sorunları ne zaman çözülecek. 

edilen havuz ile ilgili bir çalışma yoktur. 
Akçaalan.bozdağ yaylası,bağdat yaylası yayla 
yolları.aşağıakın bağ yolu.bucakkışla arazi 
yolu,çatak bağ yolları ve arazi yolları, yol 
ağımızda bulunmamaktadır. Köy muhtarlığınca 

• işmakinası kiralamak veya akaryakıtının 
karşılanması suretiyle yapılabilecektir. 
Olumlu Etüdü var 

Projesi var 

Olumlu etüdü var 

Söz konusu köyde tesisimiz yoktur. 

Olumlu etüdü var. 

Etüdü yok. 

Etüdü yok. 

Olumlu'Etüdü var.. 
Etüdü yok. 
Tesisimiz var talep edilen konuyla ilgili etüd yok 
Tesisimiz var talep edilen konuyla ilgili etüd yok. 
Özel İdare imkanları kullanılarak köyün 
içmesuyu sorunu çözülmeğe çalışılmaktadır. 

Göztepe köyünün 1999 yılında köyiçi şebekesi 
ve hidrofor sistemi yapılmış olup.suyun tahlil 
çalışmaları sürmektedir. Bademli köyünün 
içmesuyu inşaatı 1997 yılında tamamlanarak 
köylüye teslim edilmiş olup, arızaların köy 
muhtarlığınca tamiratın yapılması 
gerekmektedir. Barutkavuran köyü içmesuyu 
sondaj kuyusu 1998 yılında açılmış olup, terfi 
hattı ve enerji nakil hattı projesi ödenek 
yetersizliği nedeniyle 2000 yılı yapım 
programına alınamamıştır.2001 yılında bütçe 
imkanları doğrultusunda değerlendirilmesine 
çalışılacaktır. -

J 
Pamuklu köyüne 1999 yılında enek mevkiindeki 
su kaynağının depoya bağlanması için 1290 
mtBoru döşenmiş olup.yeterli hale getirilmiştir. 
Sarıvadi köyünün mevcut içmesuyu terfi ve 
cazibeli olarak 2 adet tesis bulunmaktadır. 
İçmesuyu yeterlidir. 
Yerbağ köyüne 2000 yılı içerisinde 300 
mt.memba ilavesi yapılmış.mevcut içmesuyu 
sulamada kullandıkları için yetersiz gelmektedir. 
Amacına uygun kullanılması için köy muhtarlığı 
ikaz edilmiştir. 
Çatalbadem köyünün içmesuyu 2000 yılı 
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Karaman-Ermenek-Ardıçkaya.Aşağı çağlar-
Katranlı.Ermenek-Bucakkışla yol kavşağı-
Balkusan.Evsin.Yeşilköy ve Yerbağ-Boyalık 
arası köy yollarının asfaltlanması Hk. 

Karamah-Merkez-Göçer ile Karaman-Merkez-
Güldere köylerin içmesuyu sorunları ne zaman 
Çözülecek. 

-Karaman-Merkez-Akpınar elektro pompajla 
sulama suyu temini 
-Aynı köye ait toprak kanalın betonla 
kaplanması 
-A.Akın köyü sulama suyu temini 
-Bostanözü sulama suyu temini 
-Çukurköy sulama suyu temini 
- Bayırköy sulama suyu temini 
-Bozkondak sulama suyu temini 
- Cerit elektro pompajla sulama suyu temini 
-Karaman-Merkez-lhsaniye sulama suyu temini 
-Kozlubucak sulama suyu temini 
-Lale köyü sulama suyu temini 
Karaman-Ermenek-
Ağaççatı.Elmayurdu.Gökçekent-Sarıvadi arası 
Ve Pınarönü-Sarıyadi köy yollarının ll.kat 
asfaltlanması ne zaman yapılacak. 
Karaman-Merkez-Adaköy-
akçaalan.Burunoba.Çimenkuyu.köylerin 
içmesuyu sorunları ne zaman çözülecek. 

Karaman-Merkez-Boyalıtepe sulama koop.ll.ve 
III.kısım yağmurlama projesi ne zaman 
gerçekleştirilecek. 

içersinde Devlet-vatandaş işbirliği ile çalışma 
yapılarak yeterli hale getirilmiştir. 

; Görmeli(Nisa mah.)2000 yılı içinde istikşafı etüt 
yapılmış olup,2001 yılı içinde projesi 
yapılacaktır. 
Karaman-Ermenek-Ardıçkaya-Katranlı 
arasındaki köyyolunun asfaltı ödenek dahilinde 
yapılacaktır. 
Balkusan-Bucakkışla arasındaki yol karayolları 
yolağı içinde bulunmaktadır. 
Evsin köy yolu 1999 yılında asfalt 
yapılmıştır. Yeşilköy-Yerbağ-Boyalık köyleri 
arasındaki köyyolunun ileriki yıllar asfalt 
programında değerlendirilmesine çalışılacaktır. 
Göçer köyü Ûzel İdare imkanları kullanılarak 
içmesuyu sorunu çözülmeğe çalışılacaktır. 
Güldere köyü depo inşaatı Bayındırlık ve Iskan 
il Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş olup.depo 
inşaatı tamamlandıktan sonra İl Müdürlüğü
müzce gerekli çalışma yapılacaktır. 
Olumlu Etüdü var. 

Etüdü yok. . 

Projesi var. 
Olumlu etüdü var. 
Projesi var. 
Olumlu etüdü var. 
Olumlu etüdü var. 
Etüdü yok. 
Tesisimiz'var talep edilen konuyla ilgili etüd yok. 
Planlama raporu var 
Tesisimiz var talep edilen konuyla ilgili etüd yok 
Karaman-Ermenek-Ağaççatı-elmayurdu-
Gökçekent-Sarıvadi-Pınarönü köylerinin 2.kat 
asfalttı ileriki yıllar yapım programında ödenek 
durumu dikkate alınarak değerlendirilecektir. 
Adaköy içmesuyu projesi hazır olup, 2001 yılı 
yatırım programında bütçe imkanları 
doğrultusunda değerlendirilmesine 
çalışılacaktır.. 
Akçalan köyünün içmesuyu deposu 
tamamlanmış olup.şebeke inşaatı bölge limiti 
dahilinde devam etmektedir. 
Burunoba köyü içmesuyu şebekesi 
tamamlanmış olup.2001 yılı bütçe imkanları 
doğrultusunda değerlendirilecektir. 
Çimenkuyu içmesuyu deposu köy halkının 
içmesuynu karşılayacak durumdadır.lçmesuyu 
problemi yoktur. 

Boyalıtepe sulama koop.ll.ve III.kısım 
yağmurlama projesi uygulama aşamasındadır. 
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Karaman-Merkez-çakı/bağ ve Çatak köylerin 
Içmesuyu sorunları ne zaman giderilecek. 

Karaman-Merkez-Başkışla köyü içmesuyu 
boruları sel nedeniyle söküldüğü ve sorunun 
ne zaman çözüleceği Hk. • . 
Karaman-Merkez-Kalaba köyü içmesuyu • 
Şebekesi mevcut ancak yetersiz olduğu yeni 
kaynak kazandırılması için ne yapılmaktadır. 
Karaman-Merkez-Narlıdere köyünün içmesuyu 
sorunu ne zaman çözülecek. 

Karaman-Ermenek-Ardıçkaya.Görmeli.Sanvadi 
ve Yukarıçağlar köylerinin kanalizasyonları ne 
zaman yapılacaktır. 

Karaman-Merkez-Karacaören sulama 
koop.sahasının yağmurlama sistemi nezama/ı 
yapılacak. 
-Karaman-Ermenek-Çamlıca sulama suyu 
temini 
-Karaman-Ermenek-Çökçeseki sulama suyu 
temini 
-Karaman-Ermenek-Ağaççatı sulama suyu 
temini 
-Karaman-Ermenek-A.çağlar sulama suyu 
temini 
-Karaman-Ermenek-Elmayurdu sulama suyu 
temini 
-Karaman-Ermenek-Pamuklu sulama suyu , . 
temini .-
-Karaman-Ermenek-Evsin sulama suyu temini 

Karaman-Ayrancı-Çatköyün Gerdek kese 
yaylasına 17 km.olan yol ile Berendi köyünün 
yayla yollarının bakım ve onarımın yapılması 
Hk. 

-Karaman-Ayrancı-Lşeşniyor kanalının devamı 
-Karaman-Ayrancı-Kırman köyü sulama suyu 
temini 
-Karaman-Ayrancı-Sarayköy ilave kanal talebi 
Karaman-Ayrancı-Dokuzyol köyünün içmesuyu 

Çakırbağ köyünün içmesuyu sorununa çözüm 
bulmak amacıyla sondaj kuyusu açılmış.etüd 
proje çalışmalarının tamamlanmasından sonra 
yapım programında değerlendirilecektir. 
Çatak köyünün içmesuyu sorunu,2000 yılında 
bölge limiti dahilinde çözümlenmiş olup, köyün 
içmesuyu sorunu yoktur. 
Başkışla köyünün kırılan içmesuyu boruları 
değiştirilmiştir. • 

Kalaba köyü $oğuk su mevkiindeki kaynağın 
•etüd çalışmaları yapılarak 2001 yılı proje 
programında değerlendirilecektir. 
Narlıdere köyünde sekiz adet köyçeşmesi 
bulunduğu ayrıca,Bayındırlık İken iskan 
Müdürlüğünce içmesuyu deposu yaptırılmış 
olup.köyün içmesuyu ihtiyacı yoktur. 

Ermenek-Ardıçkaya.Görmeli.Sarıvadi.ve 
yukarıçağlar köylerinin kanalizasyonları 2001 
yılı yatirım programında ödenek durumuna göre 
değerlendirilmesine çalışılacaktır. 

Projesi var. 

Olumlu etüdü var. 

Olumlu etüdü var. 

Etüdü yok. 

Olumlu etüdü var. 

Projesi var. 

Olumlu etüdü var. 

Olumlu etüdü var. 

Çatköy-Gerdek kese(lçel il hududu) yolunun 
tesviyesi yapılmıştır.Stabilizesi emanet kaplama 
programına ileriki yıllarda ödenek durumuna 
değerlendirilecektir. Berendi köyünün yayla 
yolu(lçel İl hududu) bağlantı yolu 
üzerindedir.Berendi,(içel İl hududu)Çatköy 
bağlantı yolu 2000 yılı tesviye ek programında 
olup.çalışmalar devam etmektedir. 

Bakım onarım projesi var. 
Etüdü yok 

Etüdü yok. 
DokuzyoJ köyünün içmesuyu sıkıntısı 
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Deposunun yetersiz olduğu .Brendi köyü kesir 
mah.depo yapılması talebi Hk. 

Karaman-Ayrancı-Akpınar.Brendi.Böğecik, 
Brendi,Böğecik,Melikli ve Pınarkaya köylerinin 
İçme suları yetersiz olması nedeniyle kaynak 
Araştırılması ve boru değiştirilmesi talep 
Edilmektedir. 

Karaman-Ayrancı-Kayaönü,Akpınar,Melikli, 
Üçharman köylerinin yol ve menfezlerinin 
yapılması Hk. 

-Karaman-Ayrancı-Dokuzyol göletjnin su 
tutamaması ,' • : ' '-.•.'••' 
- Aynı köye gölet talebi 
Karaman-Ayrancı-Akpınar(5km),Ambar-Böğe-
Cik arası(14 km),Ambar-Akçaşehir arası(11km) 
Karaağaç-kalearası(5km),Kavuklar-Ambar 
arası (3 km), kayaönü(12 km),Küçükkoraş(2kn> 
ve Melikli(8 km); köy yollarının asfaltlanması 
ayrıca,ambar(Ziya efendi köprüsü yakınında 
(1 km) asfalt yolun bakım onarım ve ll.kat as
faltlanması ne zaman yapılacak. 

bulunmamaktadır. 
Brendi-Keşir mahallesinde mevcut olan 
içmesuyu ihtiyacı karşılamaktadır. 
Akpınar-Berendi-Aş.Kırmanoğlu köylerinin içme 
Suyu sulama amaçlı kullanıldığından yaz 
aylarında içmesuyu sıkıntısı çekilmektedir.Konu 
İle ilgili köy muhtarlığı uyarılmıştır. 
Bereridi köyüne içmesuyu tamiri için boru veril-
miştir.Böğecik köyüne 1999 yılında açılan 
içmesuyu sondajından terfi hattı yapılarak 
depoya su verilmiş ve tesis işletmeye açılmış
tır. Melikli köyüne kapalı şebeke ile içmesuyu 
yapılmış olup.yaz aylarında sıkıntı 
yaşanmaktadır. Köy muhtarlarının tarlasında 
çıkan kaynak suyunun bir kısmı depoya isale 
edilmek için görüşülmüş ve köy muhtarı rıza 
göstermemiştir. 1995 yılında sondaj içmesuyu 
Hidrojeolojik Etüdü yapılıp.yapılıp su 
çıkarmayacağı kanaatine varılmıştır. Çevrede 
başka kaynak da bulunmamıştır. 
Pınarkaya köyünün mevcut içmesuyuna 1998 
Yılında ilave olarak 75 00 mt.den içmesuyu 
verilmiştir. Adı geçen Hışılayık suyu sulama 
amaçlı kullanılmaktadır. 

Kayaönü-Akpınar arasındaki yolun gerekli 
olan yerlerine menfezleri yapılmıştır. Melikli 
köyünün menfezleri 2001 yılı programı dahilin
de yapılacaktır. 
Üçharman-Buğdaylıarasındaki(Çoraklık-Köy-
yaka)köy yolunun menfezleri 1999 yılında 
yapılmıştır. 
Yapılan gölet yok. 

Etüd yok. 
Akpınar köyyolunun(5 km) asfaltı ödenek dahi
linde planlanmıştır. 
Ambar-Böğecik arasındaki köy yolu 2000 yılı 
özel İdare programından asfaltta hazır hale 
getirilmiş 1999 yılında 5 km. 2000 yılında 3 km. 
asfaltlanmıştır. Kalan yol özel idare 
programından ileriki yıllarda yapılacaktır. 
Ambar-Akçaşehir arasındaki yolun asfaltlan
ması ileriki yıllarda ödenek dahilinde yapılacak
tır. 
Karaağaç-Kale arasındaki yol 1999 yılında as
faltta hazır hale getirilmiş özel İdare bütçesin
den 2000 yılında 1 km.si yapılmış kalan yol 
özel İdare programından yapılacaktır. 
Kavuklar-Ambar arasındaki yolun 1999 yılında 
2 km.si asfaltlanmış kalanı önümüzdeki yıllar 
yatırım programından ödenek dahilinde gerçek
leştirilecektir. 
Kayaönü.Küçükkoraş.Melikli.köy yolları ileriki 
Yıllar yapım programında ödenek ve öncelik | 
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durumu dikkate alınarak yapımı cihetine gi
dilecektir. 
Ambar-Ziya efendi köprüsü ile köy arasındaki 
yolun 2.kat asfaltı program dahilinde yapılacak
tır. 

Karaman-Merkez-Paşabağı,Özdemir,Pınarbaşı 
Göçler,Gülkaya,Seyithasan,Değirmenbaşf,Akpı 
nar.ElmadağJavşanlı.AğaçlıfÇimenmah.) 
Üçkuyu.Sarıkaya.Bostanözü.köylerinin 
içmesuyu ile ilgili çeşitli sorun ve talepler Mk." 

Paşabağı yeni yerleşim yeri olması nedeniyle 
yeni içmesuyu projesi gerekmektedir. Etüd ve 
Proje çalışmaları devam etmektedir.Köy içme
suyunu 8 adet köy çeşmesinden karşılamakta
dır. 
özdemir köyünde bulunan mevcut depoya ilave 
kaynak aktanlmıştır.Devam eden işler arasında 
yer alıp 2001 yılında inşaatı tamamlanacaktır. 
Pınarbaşı köyünde mevcut terfili ve iki adet 
cazibeli tesis bulunmaktadır. Ayrıca 1999 
yılında yeni yerleşim sahasının içmesuyu 
şebekesi yapılmıştır. 
Güçler köyünde içmesuyu ihtilafı bulunmakta 
olup, köy muhtarlığı ihtilafı çözdüğü takdirde 
drenaj çalışması yapılacaktır. 
Gülkaya-Akpınar-Elmddağ-Seyithasan-
Değirmenbaşı köyleri içmesuyunu yaz aylarında 
Sulama amaçlı kullanması nedeniyle sıkıntı 
yaratmaktadır.Köy muhtarlıklarına içmesuyunu 
amacına uygun kullanmaları konusunda uyarı 
yapılmıştır. Tavşanlı köyüne 2000 yılı içersinde 
biriktirme deposu ve terfi hattı yapılmış olup, 
tesis hizmete açılmıştır. Köyde içmesuyu 
sorunu yoktur. Erenkavak-Ağaçlı mahallesine 
1. adet keson kuyu,1 adet sondaj kuyusu 
açılmış ve su alınamamıştır. Mahalle halkı 
içmesuyunu 2 adet depolu çeşmeden almakta
dır. İçmesuyu araştırmaları devam etmektedir. 
Narlıdere çimen mahallesinin yeni bağlı tescili 
yapıldığı için 2001 yılında içmesuyu araştırması 
yapılacaktır. Üçkuyu köyüne 1999 yılında içme
suyu sondaj kuyusu açılmış olup, etüd ve pro
jesi 2000.yılında yapılmıştır. 2001 yılında 
yatırım programında bütçe imkanları dahilinde 
değerlendirilecektir.Sarıkaya köyüne 2000 yılın
da içmesuyu sondaj kuyusu açılarak içmesuyu 
alınmıştır. Bayındırlık il Müdürlüğünce depo 
İhalesi yapılmış depo tamamlandığında gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. 
Yazılı köyü içmesuyu inşaatı pik boru ile yapıl
mış olduğundan ömrünü tamamlamıştır.Tesisin 
yenilenmesi gerekmektedir. Bu nedenle.etüd 
proje çalışması yapılmaktadır. Bostanözü 
köyünün mevcut içmesuyu tesisi cazibeli olarak 
yapılmış olup, tesis yeterlidir. 

Karaman-Merkez-Kızıllaraçini köyü içindeki, 
Köprü.altyapı hizmetleri ile Paşabağı köyü afet 
Evleri ne zaman yapılacak. 

Köy içindeki köprü 2001 yılı etüd proje 
programına teklifi yapılacaktır.Köy muhtarlığının 
müracaatı halinde kanalizasyon alt yapı hizmet
lerinin etüd ve projesi yapılacaktır. 
Paşabağı köyünün yeni yerleşim yeri 

- 1 7 4 -



T.B.M.M. B : 12 7.11.2000 O : 1 

Karaman-Merkez-Karacaören.Kurucabel, • •• 
Kurtderesi.Kızılyaka köylerini içmesuyu sorun 
lan ne zaman çözülecek. 

Karaman-Merkez-Kurucabel köyünün yeni-
Dünya ve sazak mevkiinden pompajla sulama 
Yapılması için bir çalışma yapılmaktamıdır. 
Karaman-Ayrancı-Küçükkoraş köyünün 
Hışılayk suyundan pompaj sistemiyle arazilerin 
Sulanabilmesi için çözüm talepleri Hk. 
Karaman-Ermenek-Yukarıçağlar.Evsin.Yalın-
dal.Kayaönü.olukpınar köylerinin arazi.yayla, 
Bağyollarının yapımı ne zaman gerçekleşecek. 

-Karaman-Ayrancı-Dokuzyol YAS tesisi 
- Karaman-Ayrancı-Kavuklar yağmurlama . * 
Sulama talebi. 
-Karaman-Ayrancı-Berendi köyü sulama 
suyu temini. 
Karaman-Kazımkarabekir-Karalgazi.veKızıl-
kuyu köylerinin içmesuyu ile ilgili problemleri 
ne zaman çözülecek. 

Karaman-Kazımkarabekir-Mecidiye ve Mesu
diye köyyolların asfaltlanması Kızılkaya köyü 

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 45 adet afet 
evi inşaatı devam etmektedir.45 hane dışında 
kalan yeni yerleşim arsa işleri devam etmekte
dir. 
Karacaören köyünün içmesuyu sorunu bütçe 
imkanları dahilinde 2001 yılında karşılanmağa 
çalışılacaktır. Kurucabel köyünde sulama amacı 
ile kullanılan kaynaktan içmesuyu tesisi 
yapılması planlanmış ancak köylü arasında 
ihtilaf çıkmıştır. Köy muhtarlığınca ihtilaf 
çözüldükten sonra sorun çözümlenmeye çalışı-
lacaktır.Kurtderesi köyüne sondajın terfi hattı 
yapılmış olup, Karaman belediyesine elektrik 
alınması için yazı yazılmıştır. 
kızılyaka köyüne Devlet vatandaş işbirliği ile 
yeni depo yapılmış, terfi isale ve şebeke yapıl
mış motopomp takılarak tesis işletmeye 
açılmıştır. 

Etüd yok. 

Etüd yok. 

Yukarıçağlar, Evsin, Yalındal.Kayaönü.Oluk 
pınar 
Köylerinin arazi.bağ ve yayla yolları yol ağımız
da olmadığı için köy muhtarlığının iş makinası 
kiralamak veya akaryakıtını karşılamak suretiy
le yapılacaktır. 
LAşama etüd var. 
Projesi var proje yağmurlama değil. 

Olumsuz etüd 

Karalgazi köyüne Ekini ayı içersinde İl Özel 
İdare Müdürlüğünce motopomp alınarak 
depoya su verilmiş ve sorun çözümlenmiştir. 
Kızılkuyu köyüne içmesuyu tesisin bakım ve 
Onarımı için malzeme yardımı yapılmıştır. 

Mecidiye.Mesudiye köy yolları 2.kat asfaltı 
lleriki yıllar asfalt programına ödenek ve önce-
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arazi yollarının çözümü Hk. 

-Karaman-Ayrancı-Höyükburun sulama suyu 
temini 
-Karaman-Ayrancı-Dokuzyol toprak 
kanallarının betonla kaplanması 
-Karaman-Ayrancı-B.Koraş sulama suyu 
temini 
- Karaman-Ayrancı-Buğdaylı sulama suyu 
Temini. 
-Karaman-Kazımkarabekir-Mecidiye yas yağ
murlama sulama tesisi. 
-Karaman-K.Karabekir-KaraIgaii sulama suyu 
temini 
-Karaman-Ermenek-Başyayla sulama suyu 
temini 
- Karaman-Ermenek-Üzümlü sulama suyu 
Temini 
-Karaman-Ermenek-Bozyaka sulama suyu 
temini 
- Karaman-ermanak-Büyükkarapınar sulama 
Suyu temini 
Karaman-Sarıveliler-Boyalık.Esentepe.Boyalık, 
Yerbağ köy yollarının genişletilmesi ve bakım 
Onarımının yapılması Daran-lşıklar köyü arası 
asfaltlanmasının yapılması Hk. 

-Karaman-Sarıveliler-civler elektropomlajlı 
sulama suyu temini 
-Karaman-Sarıveliler-Çukurbağsuİama ( • 
suyu temini 
- Karaman-Sarıveliler-Çevrekkavak elektro-
Pompajlı sulama suyu temini 
Karaman-Sarıveliler-Koçaşlı köyü içmesuyu 
Şebekesi için nasıl bir çözüm düşünülmekte
dir. 

-Karaman-Sarıveliler-Daran sulama suyu .. 
temini, 
-Karaman-Sarıveliler-Esentepe Elektropon> 
pajlı sulama suyu temini 
-Karaman-Sarıveliler-Gündel Elektropompaj-
lı sulama suyu temini 
Karaman-Sarıveliler-Esentepe.Adiller.Boyalık 
Köylerinin içmesuyu ile ilgili talepleri ne za-
Man gerçekleşecek. 

lik durumu dikkate alınarak yapımı cihetine 
gidilecektir. 
Kızılyaka köyü arazi yolu yol ağımızda 
bulunmamaktadır. 
Etüd yok. 

Etüd yok. 

Projesi var. 

Etüd yok. 

Planlama aşamasında 

Etüd aşamasında 

Tesisimiz var talep edilen konuyla ilgili etüd yok 

Tesisimiz var talep edilen konuyla ilgili etüd yok. 

Olumlu etüdü var. 

Olumlu etüdü var. 

Boyalık-Esentepe köyleri arasındaki yol geo
metrik standartlara göre genişletilmesi yapıla
caktır. 
Boyalık-lşıklar arası yolun asfaltlanması ödenek 
dahilinde yapımına çalışılacaktır. 
Planlama var. 

Makinalı kazı projesi uygulandı.Kanal güzer
gahı açıldı. 
Uygulama aşamasında 

Koçaşlı köyü içmesuyu tesisini müteahhid 
teminatını yakarak inşaatı yarım bırakmıştır. 
Kalan bölümler il Müdürlüğünce tamamlana
caktır. 
Olumlu etüdü var,. 

Olumlu etüdü var. 

Olumlu etüdü var. 

Esentepe köyüne Ekim ayı içersinde drenaj 
çalışması yapılarak.yeterli su alınmış olup, 
çalışmalar devam etmektedir. 
Adiller köyüne kurulan terfili sistemin enerji 
Bedelini köylü Meram Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketi ödemediği için tesis 
çalıştırılamamaktadır. 
Boyalı köyünde'bahsedilen içmesuyu kaynağı
nın bağ mevkiinde etüd edilerek sorun 
çözümlenmeye çalışılacaktır. 
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-Karaman-Entıejıek-Başyayla sulama suyu 
temini • ' * 
-Karaman-Ermenek-Kışlaköy sulama suyu 
temini. 
-Karaman-Ermenek-Üzümlü sulama suyu • 
temini. 
Karaman-Merkez-Bostanözû.Bozkondak.Gök-
Çe kalaba ve Başkışla köylerinin kanalizasyon 
Sorunları ne zaman.çözülecek. •. 

Karaman-Ermenek'Balgusân köyü su deposu-
Nun onarılması,katranlı köyünde 3 su kaynağı-
Na havuz yapılması talebi • v • 

Tesisimiz var talep edilen konuyla ilgili etüd yok. 

Etüdü yok. 

Tesisimiz var talep edilen konuyla ilgili etüd yok. 

Bostanözü,Bozkondak,Gökçe,Kalaba ve Baş-
Kışla köylerinin kanalizasyonları 2001 yılı 
Yatırım programından ödenek durumuna göre 
Değerlendirilmesine çalışılacaktır. 
Balgusan köyü muhtarı ile görüşülerek 
malzeme yardımı yapılmıştır. 
Katranlı köyünün konu ile ilgili herhangibir tale
bi bulunmamaktadır. 

23.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Süleymanhancı Köyü pancar 
üreticilerinin Bag-Kür borçlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar 
Okuyan'ın cevabı (7/2449) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.09.2000 

ZekiÜIJAL / 
Karaman MîHetveMli—^ 

Karaman-Merkez-Süleymanhacı Köyü pancar üreticileri, kendi bilgileri 
dışında 4 yıl önce Bağ-Kur'a kaydedilmiş olduklannı, bu durumun ise her bir 
Bağ-Kur'luya 500 Milyon TL. civarında borç yüklediğini ifade etmişlerdir. 
Aynca, son derece ekonomik sıkıntı içinde bulunduklannı söyleyen üreticiler, 
tahakkuk ettirilen bu borcu, peşin ödemelerinin mümlcün olmadığını, ancak; 
taksitlendirme şeklinde ödemeleri için bir imkan verilmesini istemektedirler. 

Olumlu görülüyorsa, köylülerin bu istekleri bakanlığınızca nasıl yerine 
getirilecektir? 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.11.00.00/3^0-2$"-< 3 

KONU : Yazılı Soru önergesi ® 6 K A S I M 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

lLGl:a)06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı, 
b) 31.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7166 sayılı yazıları. 

İlgi yazılarında yer alan Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'ırç ^^raf^âVı-MÖrkez 
Süleyman Hacı Köyü Pancar üreticilerinin Bağ-Kur prim •borçlarına" İlişkin 7/2449-
6640 Esas Nolu yazılı önergesi incelemiştir. 

2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar ""* 
Kanununa tabi çiftçilerin prim borçlarının sattıkları ürün bedellerinden tahsilini 
öngören ve 1 Temmuz 1993 tarihinden itibaren ertelenen 03.04.1993 tarihli ve 
93/4384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına, 08.01.1994 tarihli ve 
94/5173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 1 Nisan 1994 tarihinden itibaren 
başlanılmış ve uygulama ile ilgili usul ve esasları belirleyen 4 Seri No'lu Tebliğ, 26 
Mart 1994 tarihli ve 21886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Söz konusu Tebl iğin (I) maddesine göre, 2926 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
kapsamında sigortalı olmaları gerektiği halde, Kuruma kayıt ve tescilleri yapılmamış 
çiftçilerin, tevkifat yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle yazılı talepte 
bulunmaları halinde, tevkifat tutarının Kurum hesaplarına, bildirimin ise Kurum 
kayıtlarına intikal etmesi koşuluyla, sigortalılıkları tevkifatın yapıldığı tarihi takip eden 
aybaşı itibariyle başlatılmaktadır. Sigortalıların bu yönde bir talebinin olmaması 
halinde ise, tescil işlemi Kurumca re'sen yapılarak, sigortalılık, re'sen tescil işleminin 
yapıldığı tarihi takip eden aybaşı itibariyle başlatılmaktadır. 

Sigortalıların biriken prim ve gecikme zammı borçlarının ödenmesinde kolaylık 
sağlanması ve prim ödeme alışkanlığının kazandırılması amacıyla Bağ-Kur Yönetim 
Kurulunun 11.10.1989 gün ve 89/300 sayılı kararı ile idari bir uygulama başlatılmış 
olup, borçlu sigortalıların biriken prim ve gecikme zammı borçlarını bu uygulama 
çerçevesinde 10 eşit taksitte ödemeleri mümkün bulunmaktadır. 

Bu haktan yararlanmak isteyen borçlu sigortalıların bağlı bulundukları 
Karaman Bağ-Kur il müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- 1 7 8 -



T.B.M.M. B : 12 7 . 1 1 . 2000 O : 1 

24.- Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, İncirlik Üssüne ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/2458) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLgT MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. ı.v*<zc&e> 

Ömer Vehbi HÂTİEOĞLU / 
Diyarbaj *^g*^3T?u— 

İncirlik Üssü, stratejik konumundan dolayı bütün dünya tarafından dikkatlice 
izlenmektedir. Körfez krizinde önemi herkes tarafından paylaşılan incirlik Üssü . / 
54'üncü Cumhuriyet Hükümeti'nin önerisiyle TBMM tarafından kaldırılan Çekiç • / 
Güç'den sonra kurulan Keşif Güç'ün merkezi olmuştur. Uluslar arası kaynaklar, • 
ABD'nin incirlik Üssû'ne yeni işlevler verebilmek için çalışmalar yaptığı ve Incirlik'in 
bir NATO Üssü olarak kullanılmak istendiğini belirtiyorlar. 

Bu nedenle; 

1 - Türkiye İncirlik Üssû'ne yeni rol arayışlarıyla ilgili ne düşünmektedir.? 

2 - NATO'nun geçen yıl VVashington'da yaptığı toplantıda ittifakın güney bölgesinin 
yani Akdeniz Bölgesi'nin "artan tehdit bölgesi" olarak tanımladığı ve bölgede Akdeniz 
Diyalogu ile ülkeler arasında işbirliği içine girdiği bilinmektedir. Acaba İncirlik Üssü bu 
diyalog çerçevesinde mi kullanılacak? 

3 - Halen Konya'da eğitim uçuşlarına devam eden İsrail ve Ürdün uçakları İncirlik 
Üssû'ne inip-kalkabilecekler mi? 

4 - ABD'li kaynaklar Keşif Güç'ün önümüzdeki yıllarda ortadan kalkacağını 
belirtiyorlar. Bu yapıyla Keşif Güç'ün yerine nasıl bir yapılanma öngörülüyor? Bu 
yapılanma Akdeniz Bölgesi'ni tehdit olarak gördüğü gibi bu bölgede bulunan İslam 
Ülkelerini de tehdit kapsamına alabilir mi? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü 

SAYI :SPGM/2300-5""2>5 -$£^ 
KONU: 7/2458 sayılı yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.10.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6895 sayılı yazılan. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu'nım ilgideTCayttri yazılarına 
konu soru Önergelerinin yanıtlan ilişikte sunulmuştur. I .».•..*.öiW ?'.''::• • >;y 

Saygılarımla sunarım. j , . 

V . . . 

IsmaM CEM 
Bakan 

- 1 8 0 -



T.B.M.M. B:12 7.11.2000 0 : 1 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU.l: Türkiye İncirlik Üssü'ne yeni rol arayışlarıyla ilgili ne düşünmektedir? 

CEVAP; İncirlik Üssü tamamiyle bir Türk tesisi olup, Türk Silahlı Kuvvetlerine 
aittir. TSK İncirlik Tesisi'nde bulunan yabancı askeri unsurlar iki ayn gruptan 
oluşmakta ve iki ayn hukuki zemin çerçevesinde görev yapmaktadırlar. Buna göre; 

19 Haziran 1951'de imzalanan ve ülkemizin 10 Mart 1954 tarihinde taraf olduğu 
"Kuzey Atlantik Anlaşması'na Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne Dair 
Sözleşme" (NATO/SOFA), Türkiye ile ABD arasında Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 
2. ve 3. Maddeleri çerçevesinde 29 Mart 1980 tarihinde imzalanan "Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşması" (SEİA) ile birlikte bugün için ülkemizdeki Amerikan 
askeri varlığının tabi olduğu esasları belirleyen temel belgelerdir. Bu mey anda, 
NATO savunma planlarım desteklemek üzere, İncirlik Tesisi'nde konuşlandırılmasına 
izin verilen Birleşik Devletler rotasyon filosu uçaklarının ve bunların destek 
birliklerinin Türkiye'ye geliş ve gidişleri ile faaliyetleri, anlaşmalara uygun olarak 
yürütülmektedir. 

Aynca, Kuzey Irak'ta 39. paralelin kuzeyinde kalan uçuşa yasaklanmış bölgede, 
"keşif ve gerektiğinde "önleme" uçuşları ile sınırlı olan Kuzeyden Keşif Harekatı 
(KKH), 31 Aralık 1996 tarihinde Huzuru Temin Harekatı'nın sona ermesinin 
ardından, TBMM tarafından başlatılmıştır. Kuzeyden Keşif Harekatı, 10. Tanker 
Üssü'nde (İncirlik) yer alan "Birleşik Görev Gücü" (BGG) tarafından icra 
edilmektedir. Güçte, Türk, Amerikan ve İngiliz unsurları yeralmaktadır. 

Dolayısıyla, yukarıda da belirtildiği üzere, İncirlik Üssü halihazırda yukarıdaki 
görevlerin icra edildiği bir Türk tesisi olup, bu üsle ilgili yeni bir rol arayışı mevcut 
değildir. 

SORU 2; NATO'nun geçen yıl Vaşington'da yaptığı toplantıda İttifakın güney 
bölgesini, yani Akdeniz Bölgesi'ni "artık tehdit bölgesi" olarak tanımladığı ve 
bölgede Akdeniz Diyalogu ile ülkeler arasında işbirliği içine girdiği bilinmektedir. 
Acaba İncirlik Üssü bu diyalog çerçevesinde mi kullanılacak?" 

CEVAP; NATO'nun Akdeniz bölgesinin İttifak üyesi olmayan bazı ülkeleriyle 
sürdürdüğü diyalog geçen yıl yapılan Vaşington Zirvesinden çok önce, 1994 yılında 
başlatılmıştır. Diyaloga Fas, İsrail, Mısır, Moritanya, Tunus, Ürdün ve Cezayir üyedir. 
NATO'nun Akdeniz Diyalogu, bu bölgenin güvenliğinin Avrupa'nın güvenliğiyle 
bağlantılı olduğu anlayışı çerçevesinde, İttifakın bölge ülkeleriyle işbirliğine yönelik 
olarak oluşturulmuştur. Amacı, Akdeniz havzasının NATO üyesi olmayan ülkeleri ile 
NATO arasında diyalog kurarak, bu ülkeleri İttifak ve çalışmaları hakkında 
bilgilendirmek, bu ülkelerde NATO ile iyi ilişkiler ve karşılıklı anlayış ortamı 
yaratmak ve geliştirmek, böylelikle bölgede güvenlik ve istikrarı teşvik etmektedir. 
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Vaşington Zirvesinde, yukarıdaki hususları teyid eden Müttefikler, Akdeniz 
Diyalogunun gösterdiği gelişmeden duydukları memnuniyeti beyan etmişler ve 
bölgedeki ülkelerle daha geniş ve derinlemesine bir işbirliği ve diyalog yönünde 
sağlanan gelişmeyi desteklemişlerdir. Müttefikler, yanca, askeri alan da dahil olmak 
üzere NATO'nun katma değer sağlayabileceği ve Diyalog ülkelerinin ilgi göstereceği 
alanlarda işbirliğinin daha da geliştirilmesini beklediklerini kaydetmişlerdir. 

Yukarıdaki hususlardan da anlaşılacağı üzere, Akdeniz diyalogu tamamen 
bölgede barış ve istikran teşvike yönelik olup, güvenliğe tehdit oluşturabilecek 
unsurlann diyalog yoluyla giderilmesini hedeflemektedir. 

încirlik Üssü'nün bu Diyalog sürecinde yer alan faaliyetlerle hiç bir ilgisi 
bulunmamaktadır. 

Diyaloga aktif olarak katılan ülkemiz, aynca Banş İçin Ortak üyeleri için 
taktik düzeyde eğitim verilen Ankara'daki BİO Eğitim Merkezindeki kurslara, 
Akdeniz Diyalogu ruhuna uygun olarak, Fas ve Ürdün'den de kursiyer kabul etmiştir. 
Mısır'dan da katılım olması beklenmektedir. 

SORU 3; Halen Konya'da eğitim uçuşlarına devam eden İsrail ve Ürdün uçakları 
İncirlik Üssü'ne inip kalkabilecekler mi? 

CEVAP; İncirlik Üssü bir Türk tesisi olup, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne aittir. 
Ülkemizdeki Amerikan askeri varlığı, tamamen "Müşterek savunma tedbirleri" 
kapsamındadır. Bu meyanda, tncirlik'de konuşlandırılmasına izin verilen Birleşik 
Devletler rotasyon filosu ucaklannm ve bunlann destek birliklerinin Türkiye'ye geliş 
ve gidişleri ile faaliyetleri yukanda belirtilen anlaşmalara uygun olarak 
yürütülmektedir. 

Bir Türk Silahlı Kuvvetler tesisi olan İncirlik Üssü'nün yabancı ülke askerleri 
ya da uçaklan tarafından kullanılması, ancak Türkiye'nin izin vermesi ve bunun 
neticesinde yapılacak anlaşmalarla mümkün olabilir. 

SORU 4 : ABD'li kaynaklar Keşif Güç'ün önümüzdeki yıllarda ortadan kalkacağım 
belirtiyorlar. Bu yapıyla Keşif Güç'ün yerine nasıl bir yapılanma öngörülüyor? Bu 
yapılanma Akdeniz Bölgesi'ni tehdit olarak gördüğü gibi bu bölgede bulunan İslam 
ülkeleri de tehdit kapsamına alabilir mi? 

CEVAP; Hükümetimiz Irak'la ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
kararlannın uygulanmasını gözetmek amacıyla, TBMM'nin 25 Aralık 1996 tarih ve 
477 sayılı karanyla kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak Anayasa'nın 92. 
Maddesi çerçevesinde ABD ve İngiltere hava unsurlannın katılımıyla, sadece keşif ve 
gerektiğinde önleme uçuşlarında bulunmak amacıyla altı ay süreyle "Kuzeyden Keşif 
Harekatı"nın (KKH) başlatılmasını uygun görmüştür. TBMM'nin kararıyla altışar 
aylık sürelerle yürütülen bu harekatın süresinin bir kez daha uzatılıp uzatılmaması 
konusu Aralık 2000 sonunda TBMM tarafından yeniden değerlendirilecektir. 

Dolayısıyla incirlik Ussü'nden yürütülmekte olan KKH'nın süresinin uzatılıp 
uzatılmaması tamamen TBMM'nin yetkisinde olup, harekat halihazırda devam 
etmektedir. Bu çerçevede, KKH'nın ortadan kalarak yerine yeni bir yapılanmaya 
gidilip gidilmeyeceği hususundaki bir değerlendirme bu aşamada spekülasyondan 
öteye gitmeyecektir. 
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25.- Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, İncirlik Üssüne ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/2459) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki soruların Milli Savunma Bakanı Sayın Sebahattin Çakmakoglu 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. /7/f 

Ömer Veftbi HATİPQGLU 
Diyarbakırlı 

İncirlik Üssü, stratejik konumundan dolayı bütün dünya tarafından dikkatlice 
izlenmektedir. Körfez krizinde önemi herkes tarafından paylaşılan İncirlik Üssü 
54'üncü Cumhuriyet Hükümeti'nin önerisiyle TBMM tarafından kaldırılan Çekiç 
Güç'den sonra kurulan Keşif Güç'ün merkezi olmuştur. Uluslar arası kaynaklar, 
ABD'nin İncirlik Üssü'ne yeni işlevler verebilmek için çalışmalar yaptığı ve İncirlik 
bir NATO Üssü olarak kullanılmak istendiğini belirtiyorlar. 

Bu nedenle; 

1 - Türkiye İncirlik Üssü'ne yeni rol arayışlarıyla ilgili ne düşünmektedir.? 

2 - NATO'nun geçen yıl VVashington'da yaptığı toplantıda ittifakın güney bölgesin 
yani Akdeniz Bölgesi'nin "artan tehdit bölgesi" olarak tanımladığı ve bölgede Akd 
Diyalogu ile ülkeler arasında işbirliği içine girdiği bilinmektedir. Acaba İncirlik Üss 
diyalog çerçevesinde mi kullanılacak? 

3 - Halen Konya'da eğitim uçuşlarına devam eden İsrail ve Ürdün uçakları İncirlik 
Üssü'ne inip-kalkabilecekler mi? 

4 - ABD'li kaynaklar Keşif Güç'ün önümüzdeki yıllarda ortadan kalkacağını 
belirtiyorlar. Bu yapıyla Keşif Güç'ün yerine nasıl bir yapılanma öngörülüyor? Bu 
yapılanma Akdeniz Bölgesi'ni tehdit olarak gördüğü gibi bu bölgede bulunan Islar 
Ülkelerini de tehdit kapsamına alabilir mi? 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
A N K A R A 

KAN.KAR. : 2000/7029-GK J KASIM 2000 

KONU : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM.Bşk.hğının 6 Ekim 2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6895 
sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi HATİPOĞLU tarafından ve$$h ^t f toİâayîfTYazı l ı 
Soru önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur. } *af}A4l* AMM* '-". T- •"•' "V.*AJ* 

Arz ederim. î -"* " ..' V^T 
j .. : . . M . T 

Sabahattin ÇAKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ VEHBİ HATİPOĞLU TARAFINDAN VERİLEN 
7/2459 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. İncirlik Üssü'nün, millî görevleri dışında; NATO Plânlan dahilinde kullanımı, Türkiye-
ABD arasındaki Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması çerçevesindeki görevleri ile 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda TBMM'nin 25 Aralık 1996 tarihli 
477 sayılı Karara dayanılarak icra edilen Kuzeyden Keşif Harekatına ev sahipliği yapması 
haricinde görevi bulunmamaktadır. Söz konusu Üsle ilgili olarak, geleceğe yönelik yeni rol 
arayışına dair bir çalışma da mevcut değildir. 

2. Akdeniz Diyalogu ile İncirlik Üssünün görevleri ve kullanımı arasında bir ilişki 
kurulamamıştır. 

3. Halen Konya'da eğitim uçuşuna devam eden İsrail veya Ürdün uçağı bulunmamaktadır. 

4. Kuzeyden Keşif Harekatı geçici bir uygulama olup, Keşif Güç, olarak bilinen bu 
uygulama yerine herhangi bir yeni yapılanma söz konusu değildir. 

Bilgilerinize sunarım 

Sabahattin ÇAKMAKOĞLU 
Millî Savunma Bakanı 
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26.- Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gediz Devlet Hastanesinin doktor açığına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/2483) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı Doç Dr. Osman 

DURMUŞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygılarımla arz ederim. 13.09.2000 

^-Av* 
Ahmet DERİN) 
KUtahya -MÎ/1.otvolf m . 

Gediz Devlet Hastanesine K.B.B ve ORTOPEDİ Doktoru 
ne zaman v e r i l e c e k t i r ? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
* "ANKARA 

Sayı : B100PER0100000 30. 10.00 1 1 Q c * . 
Konu: Yazılı Soru önergesi "*••*• « o O ( 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2483-6674/16773 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Ahmet DERİN tarafindan tarafıma yöneltilen /'Gşdjz 

Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacı" na ilişkin soru önergesinin cevabıjekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Doç.Dr. Osman DURMUŞ 
Bakan 
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Kütahya Milletvikili Sayın Ahmet DERİN'in "Gediz Devlet Hastanesinin uzman 
doktor ihtiyacı" na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORU: 

Gediz Devlet Hastanesine K.B.B. ve Ortopedi Doktoru ne zaman verilecektir? 

CEVAP: 

Bilindiği üzere 13 Haziran 2000 tarih ve 24078 sayılı Resmi Gazete'de yay unlanarak 
yürürlüğe gören 4576 sayılı Kanun ile, 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti 
Yükümlülüğüne Dair Kanun'a geçici maddeler eklenerek, bu Kamun, hükümlerinin 
27.03.2000 tarihinden itibaren iki yıl süre ile ilk pratisyen ve uzman tabiplere u^gulanmlamâsı 
hükmü getirilmiştir. .* ^ —M*»n, • 

4576 Sayılı Kanun ile eklenen geçici 2 nci maddesinde; "Bakanlığın Sağhk Hizmetleri / 
ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarına 31.12.2002 tarihine kadar açıktan'"' * 

~ ilkt defa atanacakların, hizmet sürelerinin ilk dört yılının en az iki yılım kaljanmada önçelikJÇ 
yörelerde ifa etmeleri zorunludur. İhtisaslarını tamamlayarak uzman tabipliğe atananların ise 
uzman tabipliklerinin ilk dört yılının en az bir yılım kalkmmada öncelikli yörelerde ifa 
etmeleri şarttır." hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm gereğince, Bakanlığımızca kalkmmada öncelikli yörelerden uzman ve 
pratisyen doktor ihtiyacı' bulunan münhal yerler, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine 
göre periyodik olarak ilan edilmekte ve müracaat eden uzman ve pratisyen hekimlerin tercih 
ve talepleri doğrultusunda atamaları Bakanlığımızca yapılmaktadır. 

Kütahya Gediz Devlet Hastanesinin K.B.B. Hastalıkları Uzmanı ile Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı ihtiyacı tarafımızca da bilinmekte olup, Kütahya ilimiz kalkmmada 
öncelikli iller arasında yer almadığından, 4576 sayılı Kanun hükümlerine göre ilk defa uzman 
hekimler arasından açıktan atama yapılamamaktadır. Ancak, kalkınmada öncelikli 
illerimizde görev yapan uzman hekimlerden asgari hizmet süresini tamamlayanlar arasından 
veya eşdurumu ve sağlık durumu gibi mazeret halleri ile Kütahya iline tayin talebinde 
bulunanlardan K.B.B. Hastalıkları Uzmanı ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı bulunması 
halinde Bakanlığımızca gerekli işlem yapılacaktır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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27.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Yukarıçağlar Köyü Bağ-Kur 
emeklilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Yaşar Okuyan'ın 
cevabı (7/2500) ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar 

OKUYAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
12.0£2Ö00 

Z e k i ^ H A L 
Karaman •Milletvckili-

Karaman-Ermenek-Yukarıçağlar Köyünde çiftçi bağ-kurundan 
olan köylüler, emekli maaşı olarak 17 milyon TL. aldıklarını belirterek bugünkü 
hayat şartlarında bu paranın çok yetersiz olduğunu ve mağdur olduklarını ifade 
etmektedirler. 

Söz konusu mağduriyetin giderilmesi konusunda bakanlığınızca bir 
çalışma yapılacak mıdır? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.11.00.00/32Ö- 2&-3<S" 
^ 0 3 K A S I M 2000 

KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

lLGl:a)06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı, 
b) 31.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7166 sayılı yazıları, 

İlgi yazılarında yer alan Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'ın "Karaman-
Ermenek-Yukarı Çağlar Köyü Bağ-Kur emeklilerinin sorunlarına ilişkin 7/2500-6692 
Esas Nolu yazılı önergesi incelemiştir. | **•* 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin verdiği bilgilerde: 

Bilindiği gibi, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlarda değişiklik yapan 619 sayılı KHK 
04.10.2000 tarih ve 24190 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak aynı tarih 
İtibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu KHK ile 2926 sayılı Kanunun 33. maddesinde yapılan değişiklikle 
aylıkların hesaplanmasına esas olan gösterge rakamları yeniden belirlenerek 
04.10.2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2926 sayılı Kanuna göre aylık 
almakta olanların aylıkları (%70 oranı esas alınmak suretiyle) ortalama % 12,5 
oranında arttırılmıştır, örneğin 6.basamaktan %70 oranında 47.658.240 TL. aylık 
almakta olan sigortalının aylığı 04.10.2000 tarihinden itibaren 53.284.560 TL'ye 
yükseltildiği anlaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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28.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Nevşehir Kozaklı İlçesindeki SSK Fizik 
Tedavi ve Rahabilitasyon Merkezinin açılmamasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakam Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/2507) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA" ~~ 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. — 

1- Nevşehir Kozaklı İlçesinde SSK tarafından yaptırılan Fizik Tedavi, Rehabilitasyon 
Merkezi'nin 13 yıl önce tamamlandığı halde hala açılmadığı doğru mudur? 

2- Bu tesisin açılmasını neler engellemektedir? 

3- Bu tesisi hizmete açmayı düşünmektemisiniz? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma! Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.11.00.00/ ?ZO -ZStO 
KONU : Yazılı Soru önergesi 0 6 K A S I M 2000 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a)06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı, 
b) 31.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7166 sayılı yazıları. 

İlgi yazılarına konu olan İstanbul Milletvekili Sayın., BQ1ej^ AjÇARCALI'n'ın 
"Nevşehir Kozaklı SSK Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Mtö'rkezİrlirY açılmamasına'' 
ilişkin 7/2507-6703 Esas Nolu yazılı önergesi incelenmiştir!, 

Konuyla ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığından alınan, bilgilere^- ın j l 
göre: ._._».,»»-» _ ««.,•»» 

Kurumca, Nevşehir Kozaklı İlçesinde 216 yatak kapasiteli olarak inşa ettirilen 
"Kozaklı Hidrotermal Sağlık Tesisi"nİn geçici kabulü 28.02,1995 tarihinde yapılmıştır. 

Sözkonusu tesis, Kurum tarafından çalıştırılamadığından 16.08.1996 tarihinde 
yapılan ihale sonucu, Armak Makine ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 25 yıllığına 
kiraya verilmiştir. Ancak, kiracı binayı faaliyete geçirmediği gibi kira ödemesinde de 
bulunmadığı için Kozaklı Sulh Hukuk Mahkemesinin 2000/24 Esasına kayden dava 
açılmış olup, binanın bu aşamada faaliyete geçirilmesine hukuken imkan 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Y a $ j k p K U Y A N 
B^tean 
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29.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Kosova'daki tarihi Osmanlı eserlerine ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/2508) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail CEM tarafından yazılı olarak 
cevaplandırmasını arz ederim. 

1- Kosova'daki 300 yıllık Hasan Bey ya da Dört Hülle adıyla bilinen Osmanlı Camisi'nin 
buldozerle yıkıldığı doğru mudur? 

2- Osmanlı eserlerinin yıkılmasının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu doğru mudur? 

3- Şimdiye kadar kaç eser yıkılmıştır? 

4- Suudi Arabistan'a gösterdiğiniz herhangibir tepki varmıdır? 

5- Bakanlığınızca bu konuda neler yapılması düşünülmektedir? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü 

SAYI : SPGM/2300-5"2» l\ ~ 
KONU: 7/2508 sayılı yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 06.10.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6895 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın ilgidê  kayıür'y'aslamfa! komi .soru 
önergelerinin yanıtlan ilişikte sunulmuştur. ) &0#ıt}ft1 . f - ^ A 1 ^ • ' • • 

f ' H 
Saygılanmla sunanm. \ ; 

':• • "" •"• " ' " İ """ 
: \ A/L*?-' 

İsmail CEM 
Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT AKARCALI'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU 1; Kosova'daki 300 yıllık Hasan Bey ya da Dört Hülle adıyla bilinen Osmanlı Camii'nin 
buldozerle yıkıldığı doğru mudur? 

CEVAP: Priştine'de Kosova İslam Birliği'nin (Meşihat) kontrolünde bulunan ve halk arasında 
önündeki dört gözlü çeşme nedeniyle "Dört Lüle Camii" olarak tanınan Hasan Bey Caminin 
yerine Suudi Arabistan tarafından sağlanan maddi katkıyla yeni bir cami yapılmak üzere 
tamamen yıkıldığı doğrudur. 

Keyfiyet hakkında Kosova İslam Birliği Meşihat Başkanı'ndan alınan bilgilerden, 
caminin çok eskimiş ve çökmek üzere olduğu ve onarımının yüksek maliyeti nedeniyle yıkılarak 
yerine bir yenisinin yapılmasının yaklaşık iki yıldır düşünüldüğü, bunun, için daha önce Sırp 
idaresi döneminde de bir proje hazırlanarak gerekli izin alınmış, ancak, maddi kaynak 
bulunamaması nedeniyle uygulamaya geçilememiş olduğu, bu kere Suudi Arabistan ve 
Kuveyt'ten bazı yardun kuruluşlarımn destek sağlamaları üzerine projenin uygulamaya 
konulduğu öğrenilmiştir. 

Camiinin mimari yapısı hakkında teknik bilgi sahibi olan soydaşlarımız ise, Hasan Bey 
Camiinin yaklaşık üç yüz yıllık bir bina olmasına karşın, Priştine'de bulunan diğer taş işlemeli 
Osmanlı dönemi camileri gibi olmayıp yığma duvarlı bir bina olduğum belirtmektedirler. 

SORU 2: Osmanlı eserlerinin yıkılmasının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu doğru mudur? 

CEVAP: Kosova'da bulunan köy camileri de dahil camilerin yaklaşık yüzde 60'ı, yapıldığı 
dönem ve dönemde hakim olan işçilik nedeniyle Osmanlı camii niteliğini taşımaktadır. Bu 
camilerin pek çoğu, 1998-1999 yıllarında hasar görmüş veya yıkılmıştır. Suudi Arabistan, 
Kosova'da cami onarımı için büyük bir kaynak ayırmış olup, bu camilerin onarımını üstlenmekte, 
bu çerçevede onarım projeleri ya da yeniden inşa kararları üzerinde etkisi olabilmektedir. Bunun 
bilinen tek istisnası, tpek'de bulunan ve savaş sırasında tamamen yanan Osmanlı camiinin İtalya 
tarafından onarılmakta olmasıdır. 

SORU 3: Şimdiye kadar kaç eser yıkılmıştır? 

CEVAP: Kosova'da çatışmalar kırsal kesimde yoğunlaştığı, Osmanlı döneminden miras kalan 
eserler ve camiler de daha ziyade şehir merkezlerinde bulunduğu için Hasan Bey Camiinin 
yıkımının münferit bir durum olduğu tesbit edilmiştir. Belgrad Büyükelçiliğimizce mahallinde 
yapılan araştırmalardan, Hasan Bey Camiinin dışında Ramazan Çavuş Camiinin Suudi tarzı 
restorasyona tabi tutulduğu, camilerin avlularına dükkan inşa edilmesi gibi ticari yönü ağır basan 
bazı mülahazaların sözkonusu iki restorasyonda etkili olduğu ve Mesihat'ın konunun daha çok bu 
yönünü teşvik ettiği anlaşılmaktadır. 
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Bu hususta bilgisine başvurulan "Kosova'da Osmanlı Mimari Eserleri" kitabının yazarı 
olan ve eserlerin kataloglama çalışmalarım sürdüren araştırmacı gazeteci-yazar Raif Virmica, 
yıkım konusunu kendisinin de takip ettiğini, çatışmaların en yoğun hissedildiği Djakovica 
bölgesinde çok sayıda caminin tahrip olduğunu ve Suudi Arabistan finansmanıyla yerlerine 
yenilerinin inşa edilmekte olduğunu, bunların arasında yine tahrip olmuş Osmanlı'dan kalma 
birkaç eserin de bulunabileceğini, ancak uygulamayı "sistematik bir kültürel soykırım" olarak 
tanımlamaya imkan verecek somut verilere rastlanmadığım ifade etmiştir. 

Osmanlı döneminden kalma eserlerin yoğun olduğu Prizren'de ise herhangi bir yıkıma 
rastlanmamıştır, ancak Kosova'da "kritik" durumda olduğu tespit edilen birçok eserin 
restorasyonu için mali olanak sağlanması gerekmektedir. 

SORU 4: Suudi Arabistan'a gösterdiğiniz herhangi bir tepki var mıdır? 

CEVAP: Yukarıda arzolunan izahat çerçevesinde, Kosova'daki Osmanlı kültürel mirasmı teşkil 
eden öğelerden biri olan camilerin yıkımı konusunda Suudi Arabistan'ın kasıtlı bir davranışı 
tesbit edilememiştir. Edinilen bilgiler, mali imkansızlıkların Kosovalı yetkilileri Suudi 
Arabistan'dan yardım istemeye sevketmiş olabileceğini, ancak sözkonusu yardımın verilmesi 
sırasında cami restorasyonlanmn asıllanna uygun yapılmadığını düşündürmektedir. Dolayısıyla, 
Suudi Arabistan Hükümeti nezdinde bu aşamada bir girişimde bulunulması öngörülmemektedir. 

SORU 5: Bakanlıklarınca bu konuda neler yapılması düşünülmektedir? 

CEVAP: Yurtdışında bulunan tüm Osmanlı-Türk eserlerinin onarım, bakım ve restorasyonu 
konusunda Mart 1999 da Cumhurbaşkanlığının direktifleri doğrultusunda DPT tarafından 
başlatılan proje çalışmaları çerçevesinde, ilgili kuruluşlann geniş şekilde katılımıyla, Nisan 
1999'da ve Mayıs 2000'de iki toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantılann birincisinde alınan karar 
uyarınca Bakanlığımız aracılığıyla yurtdışında restorasyon gerektiren kültürel varlığımızın bir 
envanteri hazırlanarak durumun kritikliği ve/veya önem sırasına göre öncelikle restorasyonu 
gereken eserlerin bir listesi oluşturulmuştur. İkinci toplantıda ise bu çalışmaların sürdürülmesi 
için gerekli ödeneklerin teminine çalışılmış ancak ilgilenecek tüm kurum ve kuruluşlarımızın bu 
konuda ciddi güçlükleri olduğu ortaya çıkmıştır. 

Türkiye'nin Balkanlar ve Ortadoğu bölgeleriyle siyasi, tarihi ve kültürel ilişkileri 
muvacehesinde konu yakından izlenmeye devam olunmaktadır. 
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30.- Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas Kangal Tennik Santralinin çevreye verdiği 
zararlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in cevabı (72509) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın .-Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

S ItoftPt* Abdullatif ŞgNER / 

Sivas M+HefatekHir / 

SORULAR 

1- Sivas ili, Kangal ilkesine bağlı Tumalı Köyü'nün 8 km. uzaklığında faaliyet 

gösteren Termik Santrali'nin Tumalı Köyü'nü toplum sağlığını tehdit edici 

boyutlarda etkilediği hususunda yetkililerin yeterli bilgisi var mı? Termik 

santralinin hava kirletici özellikleri nedeniyle köyün havasının bozulduğu, atıkların 

köyden geçen Tokma Çayı'm tamamen kirlettiği, ağaçlar, sebze ve tarımsal 

ürünleri olumsuz etkilediği, solunum hastalıklarının had safhaya yükselerek 

kanserden ölenlerin sayısının güç geçtikçe arttığı yönündeki şikayetler ilgili kurum 

ve kuruluşlara ulaştı mı? 

2- Kangal Termik Santrali'nin çevreye verdiği bu zararlann önlenmesi hususunda 

hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE BAKANLIĞI 

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAYI :B190ÇKÖ0020001- Q i ^ 3 - &02-3 
KONU : Kangal Termik Santralı n | K A Ç - ; . / onrın 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sivas Milletvekili Doç. Dr. Abdullatif ŞENER'in Başbakan Sayın Bülent 
ECEVÎT'e tevcih ettiği ve sayın Başbakanın da Bakanlığımızca cevaplandırılmasını 
tensip ettiği Sivas îli, Kangal ilçesinde bulunan Kangal Termik Santrali'nden 
kaynaklanan çevre ile ilgili problemler hakkındaki soru önergesine ilişkin Bakanlığımız 
cevabi yazısı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. ^/2ÇQ3^oç-//^&2 

TEKİN 
Çevre Bakanı 
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SORU 1-Sivas İli Kangal İlçesine bağlı Turnah Köyü'nün 8. km. uzaklığında 
faaliyet gösteren Termik Santrali'nin Turnah Köyünü toplum sağlığını tehdit edici 
boyutlarda etkilediği hususunda yetkililerin yeterli bilgisi var mı? Termik 
Santralinin hava kirletici özellikleri nedeniyle köyün havasının bozulduğu, 
atıkların köyden geçen Tokma Çayı'nı kirlettiği, ağaçlar, sebze ve tarımsal 
ürünleri olumsuz etkilediği, solunum hastalıklarının had safaya yükselerek 
kanserden ölenlerin sayısının gün geçtikçe arttığı yönündeki şikayetler ilgili 
kurum ve kuruluşlara ulaştı mı? 

Sivas tli, Kangal İlçesi'nde faaliyet gösteren Kangal Termik Santralından 
kaynaklanan hava kirliliği hakkında Çevre Bakanlığına şikayetlerin intikâl'errriesi 
üzerine, Bakanlık teknik elemanları tarafından 21-24.Ekim.1998 tarihleri arasında 
santral mahallinde incelenmiştir. 

Çevre Bakanlığı teknik elemanlarınca Termik Santral ve çevresinde yapılan 
incelemede; 

1- 1 ve 2 nolu Ünite bacalarında bulunan elektrofıltrelerin işlevlerini yerine 
getiremedikleri için en kısa zamanda iyileştirilmesi, 

2- Tesiste oluşan ve kül barajında toplanan küllerin tozmasını engellemek için Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği Madde 7'de belirtildiği üzere, etrafının çevrilmesi, 
üzerinin sürekli nemli tutulması, tamamen üstüne toprak örtülmesi ve çimlendirilmesi, 

3- 1 ve 2.nci ünite bacaları için desülfıirizasyon tesisinin yapılması ve fabrika 
çevresinde hava kalitesinin ölçülmesi, 

4-Tesisin kömür değirmenlerinde toz emisyonlarının oluşmaması için toz 
filtrelerinin sürekli çalıştırılması, 

5-Tesisin, emisyon izin belgesini alabilmesi için Emisyon izin Dosyasındaki eksik 
bilgi ve belgelerin tamamlanması, baca gazı ölçümlerinin ivedilikle yapılması veya 
yaptırılması gerektiği hususları tespit edilmiştir. 

Çevre Bakanlığınca konuya ilişkin yapılan tespitler öncelikle Sivas Valiliği'ne 
bildirilmiş ve Kangal Termik Santralinin ve diğer kirletici vasfı yüksek olan tesislerin 
periyodik olarak denetlenerek kontrol altında tutulması, tesislerin bir termin program 
dahilinde gerekli tedbirleri almalarının sağlanması, belirtilen şartların yerine 
getirilmediği durumlarda meri mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin yapılması 
istenmiştir. 
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Kangal İlçesinde faaliyet gösteren, Termik Santralden kaynaklanan atıksuları; evse 
atıksular, kimyasal atıksuların nötralize edilmesinden sonra oluşan atıksular, enerji üretimindi 
kullanılmak için, saf su elde edilmesi amacıyla kullanılan suların yumuşatılması ve kun 
filtrelerinin yıkanması sırasında kullanılan kireç tortu muhteviyatıı atıksular ve soğutma sular 
oluşturmaktadır. Sivas Valiliğinden alman bilgilerde, termik santralden kaynaklanan atıksularıı 
arıtılması ile ilgili, arıtma tesisinin mevcut olduğu ancak, bazı teknik aksaklıklar nedeniyle haleı 
çalıştırılmadığı öğrenilmiştir. Bu bağlamda söz konusu işletmeden kaynaklanan atıksular, aritmi 
tesisi bulunmakla birlikte, arıtılmaksıztn Tokma Çayı'na deşarj edilmektedir. 

Soru 2 Kangal Termik Santrali'nin çevreye verdiği bu zararların önlenmesi 
hususunda hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? 

Santralden kaynaklanan hava kirliliği ile ilgili sorunlar Çevre Bakanlığı tarafından 
TEAŞ Genel Müdürlüğüne de bildirilmiş ve TEAŞ Genel Müdürlüğü'nden Çevre 
Bakanlığı'na gelen cevabi yazılarda Kangal Termik Santrali'nde tevsii olarak yapılan 3. 
ünitenin, Bacagazı DesülfÜrizasyon Tesisi ile birlikte yapıldığı, elektrofiltrelerin 
veriminin yüksek olduğu, 1. ve 2. nolu ünitelerinin elektrofıltre ve kül sevk sistemi 
rehabilitasyonu için uluslararası ihaleye çıkılarak toplanan tekliflerin değerlendirildiği 
ve ihaleyi, kazanan firma ile 12.10.2000 tarihinde sözleşme imzalandığı, 
rehabilitasyonun l.S yıl içerisinde tamamlanacağı, ancak, 1 ve 2 nolu ünitelerin 
Bacagazı DesülfÜrizasyon tesislerinin yapımının santralın işletme hakkını devralacak 
firmanın yatırım telifi, içerisinde bulunmakta olduğu, işletme hakkı devrine ilişkin 
görüşmelerin ise sürdüğü belirtilmiştir. 

Çevre Bakanlığınca TEAŞ Genel Müdürlüğü'nden l.ve 2. nolu ünitelere tesisin 
işletme hakkını devralacak firma tarafından yapılacak DesülfÜrizasyon ünitesinin orta ve 
uzun vadeli bir yatırım olması nedeniyle, bu yatırım gerçekleşinceye kadar hava 
kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması istenmiştir. 

Termik santrallerden kaynaklanan atıklar; 27.08.1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne 
göre "özel işleme Tabi Atıklar" sınıfında yer almaktadır. Söz konusu atıkların tehlikeli 
özellik taşıyıp taşımadıklarını belirlemek amacıyla ilgili yönetmelik doğrultusunda 
TEAŞ Genel Müdürlüğü'nden talep edilen termik santral küllerine ilişkin analizler 
Bakanlığımıza iletilmiştir. Bu analiz sonuçları da dikkate alınarak; kül ve cürufların geri 
kazanım ve bertarafına ilişkin esasların ve kriterlerin belirlenmesine ilişkin mevzuat 
çalışması, Bakanlığımız 2000 yılı yatırım programında yer alan "Tehlikeli Atıkların 
Yönetimi Projesi" kapsamında ele alınmaktadır. 

Bilindiği gibi, 9.8.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8. Maddesi 
gereğince her türlü atık ve artığın, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde 
belirlenen standartlara aykırı olarak, alıcı ortamlara verilmesi yasaklanmıştır. Kirlenme 
ihtimalinin bulunduğu durumlarda; İlgililer kirlenmeyi önlemekle, kirlenmenin meydana 
geldiği durumlarda kirleten, kirletmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya 
azaltmak için gereki tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, 2872 Sayılı Çevre 
Kanunu çerçevesinde çıkarılan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" ile alıcı ortamlara 
verilebilecek atıksu parametreleri belirlenmiştir. 

Bakanlığımızca, konu ile ilgili olarak adı geçen işletmede, arıtma tesisinin sürekli 
ve düzenli olarak çalıştırılması ve ilgili yönetmelikte belirtilen işletmeye ait alıcı ortam 
standartlarını sağlaması yönünde Sivas Valiliği'ne talimat verilmiş olup konunun takibi 
yapılmaktadır. 
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31.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Gökçekent, Sanvadi ve 
Pınarönü köylerinin trafo ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M.Cumhur 
Ersümer'in cevabı (7/2522) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ~" 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur 
ERSÜMER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
öderim. 19.09.2000 

Karaman Milletvekili 

Karaman- Ermenek- Gökçekent, Sanvadi ve Pınarönü köylerinin Göksu 
vadisindeki arazilerinin motopompla sulanabilmesi için, en yakın yüksek gerilim:-' '' 
hattı (5-6 km.) ndan yeni bir hatla pompalan çalıştıracak bir trafonun kurulması 
gerektiği ifade edilmektedir. 

Söz konusu trafonun yapılması ne zaman gerçekleştirilecektir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Ankara 

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300- / ffî0 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 2 2 3 * 7 2 0 6 KASIM 2000 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

pW*WiU/-a* *V-*w*****a<w-M > **vmww*%.< 

Q,GNS-.M).Cra^2&5 «sayılı İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 06.10.2000 tarih ve A.01 
yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın taraUmit^,^h,§^\JX^2^7^8j^iAo.\u 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereğince c^vppl'an^rji^j^Rjalcte 
gönderilmiştir. *-»••• 

Bilgilerinize arz ederim. 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/2522-6895) 

SORU: 
Karaman'-Ermenek-Gökçekent, Sarıvadi ve Pınarönü köylerinin Göksu vadisindeki 

arazilerinin motopompla sulanabilmesi için, en yakın yüksek gerilim hattı (5-6 km.) ndan yeni 
bir hatla pompaları çalıştıracak bir trafonun kurulması gerektiği ifade edilmektedir. 

Söz konusu trafonun yapılması ne zaman gerçekleştirilecektir? 

CEVAP: 
Karaman-Ermenek-Kazancı Kasabası ile Pınarönü, özlüce, Gökçekent, Çatalbaden, 

Ikizçınar, Yaylapazarı ve Yalındal Köyleri arazilerinin Zeyve Çayından pompajla sulanması 
konusu DSİ Genel Müdürlüğü'nün etüt programında yer almaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğü'nün ön inceleme etüt çalışmaları sonucunda söz konusu 
arazilerin yerüstü suyundan sulanması ekonomik bulunmamıştır. Bunun üzerine, yer altı 
suyundan sulama imkanları araştırılmaya başlanmış ve bu amaçla 4 adet temel araştırma 
kuyusunun açılması planlanmıştır. Bu kuyulardan 3 adedi açılmış olup, 4. kuyuda çalışmalar 
devam etmektedir. Kuyuların açılmasından sonra yapılacak değerlendirmelere bağlı olarak 
projesinin nihai durumu belirlenecektir. 

Karaman İli Ayrancı İlçesi Kayaönü Köyünün şebeke ıslah çalışmaları MERAM 
Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü programında yer almaktadır. En kısa zamanda 
çalışmalara başlanacaktır. 

Karaman İli Kazımkarabekir ilçesi özyürt Köyünde iki adet tarımsal sulama amaçlı 
kuyunun enerji ihtiyacı OG'den enerji müsaadesi verilmek suretiyle kendi imkanlarıyla 
karşılanabilecektir. 

Karaman İli Ermenek İlçesi Gökçekent, Sarıvadi ve Pınarönü Köylerinin Göksu 
Vadisindeki bahçe sulama talepleri, MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne intikal 
ettirilmemiştir. Ancak yapılacak inceleme neticesi program ve ödenek çerçevesinde 
değerlendirilmeye alınabilecektir. 
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32.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı bazı köylerin sağlık sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/2524) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın, Osman DURMUŞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 1 S7IÖ8.2000 

Karaman Milletvekili 
••) •' 

Karaman- Ermenek- Aşağıçağlar, Görmeli, Katranlı, Olukpınan, Sanvadi 
ve Yukançağlar köylerine ebe tayini ile Yalmdal ve Yukançağlar köylerinin 
sağlık evleri ne zaman yapılacaktır? 

T.C: . -
SAĞLıK BAKANLıĞı 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı : B100PER0100000 o n m n n « .# « ~ 
Konu: Yazılı Soru Önergesi <M11100 119860 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-76894 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL tarafından tarafıma yöneltilen "Karaman 
iline bağlı bazı köylerin sağlık evi ve ebe ihtiyacına" ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Doç.Dr. Osman Di 
Bakan 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ra "Karaman iline bağlı bazı köylerin 
sağlık evi ve ebe ihtiyacına " ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 
Karaman Ermenek, Aşağıçağlar, Görmeli, Katranlı, Olukpman, Sanvadi ve 

yukançağlar köylerine ebe tayini ile Yalındal ve Yukançağlar köylerinin sağlık evleri 
ne zaman yapılacaktır? 
CEVAPLAR: 

Ülkemiz genelinde olduğu gibi, Karaman ili'nde de sağlık personeli sayısının 
yetersiz olduğu tarafımızca bilinmekte olup, sağlık personeli ihtiyacının karşılanması 
için Bakanlığımızca teklif edilen unvan ve sayıda sağlık personelinin açıktan atama 
yoluyla istihdamına imkan verilmesinin gerekli olduğu açıktır. 

Bu nedenle, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık ve 
yardımcı sağlık personeli ihtiyacını gidermek maksadıyla 37.517 kadronun 
Bakanlığımıza ihdası için hazırlanan Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
kabul edilerek 13.06.2000 tarih ve 24078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanun'un Geçici 4 üncü maddesinde Bakanlığımıza tahsis edilen kadroların 
unvan itibariyle ancak yüzde kırkı'nm 2000 yılı içinde kullanılması öngörülmüştür. 

Bakanlığımıza ihdas edilen sağlık ve yardımcı sağlık personeli kadrolarına 
(uzman- pratisyen hekim, dişhekimi kadroları hariç olmak üzere) açıktan atama 
yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı ve Başbakanlıktan açıktan atama müsaadesi 
alınmış olup, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca açıktan atama yapılacak 
kadrolar 09.10.2000 tarihinde ilan edilmiştir. 17.10.1999 tarihinde yapılan Devlet 
Memurları Genel Sınavına göre kazanan adaylardan illere göre ilan edilen kadrolara 
müracaat etmeleri halinde tercihleri doğrultusunda atamaları yapılarak bütün Ülke 
genelindeki sağlık ve yardımcı sağlık personeli ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmış 
olacaktır. 

4576 sayılı Kanuna göre açıktan atama müsaadesi alman kadrolardan 2000 
ebenin öncelikle kalkınmada öncelikli illere kadro ve ihtiyaç durumuna göre 
atamalarının yapılması zorunluluğu getirilmiş olup, bu Kanun gereğince Karaman 
iline de (24) sağlık meslek lisesi mezunu (6) yüksek okul mezunu olmak üzere 
toplam (30) ebenin ataması planlanmıştır. 

Aynca, Ermenek ilçesi Aşağıçağlar ve Olukpınan köyleri için sağlık evi 
planlanmış olup, Görmeli, Katranlı, Sanvadi ve Yukançağlar Köylerinde ise sağlık evi 
binası mevcuttur. Bilindiği, gibi.bir bölgede yeni sağlık ocağı ve sağlık evi 
planlanırken bölgenin nüfusu, coğrafi -ve ulaşım durumu ile hizmet talebi gibi 
kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle Yalmdal köyü merkez 
nüfusunun (534) • kriter toplam nüfusun (2000) altında olması nedeniyle 
Bakanlığımızın 22.03.2000 tarih ve 3460-2000-4 sayılı genelgesi gereğince sağlık evi 
planlanması uygun görülmemektedir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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33.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 

Karaman-Ermenek Çavuş Köyündeki baraj inşaaatına, 

Karaman İline bağlı bazı köylerin istimlak edilen arazilerinin bedellerine, 

0 : 1 

ilişkin sorulan ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M.Cumhur Ersümer'in cevabı (7/2528, 
2530) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur 
F.RsrnvTF.P- tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
e^erımTÎ9]b9.2000 

Karaman Mötetvdkâli 

Karaman- Ermenek- Çavuş köyü Ermenek Barajının inşasıyla birlikte 
suların altında kalacağı için köylüler gelecekleri konusunda tedirginlik içine 
girmişlerdir. İstimlak paralarının ise kendilerine devamlı bir iş imkanı 
sağlamaktan uzak olduğu kanaatini taşıyorlar. Devletten tutarlı ve vadeli bir 
tedbir talep etmektedirler. 

Çavuş köyünün mağduriyetini giderecek bir çalışma yapılacak mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur 
ERJjjDiMEJR. tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim.20.09.2000 

Z e k l p H A L 
Karaman MillotvckHi 

Karaman- Ayrancı- Böğecik köyünün arazileri, DSİ tarafından kanal 
yapılması amacıyla istimlak edildiği, ancak istimlak paralarının her nedense 
şimdiye kadar ödenmediği belirtilerek mağdur oldukları ifade edilmektedir. 

Ayrıca Kavaközü, Büyükkoraş ve Pınarkaya köylerinin Hışılâyk ;;, 
suyundan faydalanma talepleri bulunmaktadır. " • ' ' • • • - . . . - . . 

Söz konusu köylerin sorunları, ne zaman çözüme kavuşturulacaktır? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 15.O.APK.0.23.300- / $fîf 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

22370 Ankara 

8 6 KASİM 20ÛÛ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.) 

««»<**ir+iMmulmmmmmu»»<0»m 

Karaman Milletvekili 
esas no'lu yazılı soru önergeleri 
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ili Sayın Zeki ÜNAL'ın tarafıma tevcifTettiği, 7/2528-673^172530^7"! 
rgeleri T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncfı.rnad^esj.^ijere^ce ı/apId'ndıfılaYdkj 

AAAfcMM l 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI 

(7/2528-6734,7/2530-6737 Esas No'lu) 

7/2528-6734 Esas No'lu: 

Soru: 
Karaman-Ermenek-Çavuş Köyü Ermenek Barajının inşasıyla birlikte suların altında 

kalacağı için köylüler gelecekleri konusunda tedirginlik içine girmişlerdir, istimlak paralarının 
ise kendilerine devamlı bir iş imkanı sağlamaktan uzak olduğu kanaatini taşıyorlar. Devletten 
tutarlı ve vadeli bir tedbir talep etmektedirler. 

Çavuş Köyünün mağduriyetini giderecek bir çalışma yapılacak mıdır? 

Cevap: 
Karaman-Ermenek Barajı Projesi nedeniyle baraj göl alanı altında kalacak olan 

taşınmazlar için yapılacak kamulaştırma çalışmaları sonucunda DSİ Genel Müdürlüğü 
dışında teşkil olunan Kanuni Kıymet Takdir Komisyonu'nca takdir ve tespit edilecek 
kamulaştırma bedelleri hak sahiplerine peşin olarak ödenmek suretiyle taşınmaz sahiplerinin 
mağduriyetleri önlenmiş olacaktır. 

7/2530-6737 Esas No'lu: 

Soru: 
Karaman-Ayrancı-Böğecik Köyünün arazileri, DSİ tarafından kanal yapılması 

amacıyla istimlak edildiği, ancak istimlak paralarının her nedense şimdiye kadar ödenmediği 
belirtilerek mağdur oldukları ifade edilmektedir. 

Ayrıca Kavaközü, Büyükkoraş ve Pınarkaya Köylerinin Hışılayık suyundan 
faydalanma talepleri bulunmaktadır. 

Söz konusu Köylerin sorunları, ne zaman çözüme kavuşturulacaktır? 
Cevap: 

Karaman-Ayrancı-Böğecik Köyü arazileri Konya-Ereğli 4. Merhale Projesi İnşaatı 
nedeniyle kamulaştırmaya tabi tutulmuş olup, kamulaştırılma bedellerinin tamamı hak 
sahiplerine ödenmiştir. 
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Ancak, kamulaştırma bedeline karşı açılan tezyidi bedel davaları sunucunda 
kesinleşen ilam bedellerinden bugüne kadar 328.000.000.000.-TL 'sı ödenmiş olup, 
125.000.000.000.-TL.'lık ilam bedeli için ödenek talebinde bulunulmuştur. Ödenek ve nakit 
temin edilmesi halinde ödemelere devam edilecektir. 

Ayrancı Barajına ilave su kaynağı sağlamak amacıyla başlatılan Hışılayık Mağarası 
yeraltı akarsuyunun yüzeylenerek baraja derivasyon çalışmaları sürdürülmektedir. 

Hışılayık Mağarasından alınabilecek suyun Ayrancı İlçesi içme suyu ve sulama 
suyuna tahsisi, proje aşamasında iken yapılmış bulunmaktadır. Aynı zamanda derive 
edilecek Hışılayık suyunun yaz akımları 50 It/sn'ye kadar düşmektedir. Bu nedenle, yaz 
aylarında Ayrancı llçesi'nin İçme suyu alındıktan sonra, geriye Pınarkaya, Büyükkoraş ve 
Kavaközü Köylerinin arazilerini sulayabilecek fazla sulama suyu kalmayacaktır. Dolayısıyla 
adı geçen köylere sulama suyu verilmesi mümkün görülmemektedir. 

34.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İline bağlı bazı köylerin elektrik hattı ve, . 
trafo ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M.Cumhur Ersümer'in cevabiVfC 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur 
FJ^fll'İMER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim.20.09.2000 

ZekilBJAL 
Karaman Mütetvelsili 

Karaman- Ayrancı- Berendi köylüleri, Ağızboğaz köyünün üst 
kesimlerinde ağıllarının bulunduğunu ve burada 6 ay oturduklarını belirterek 
elektirik verilmesini, Kırkpmar kaynağı çevresindeki obalara da elektirik hattı 
çekilmesini talep etmektedirler. Ayrıca Buğdaylı köyünün trafosunun yetersiz 
olması sebebiyle motopomp ve buzdolaplarının sık sık arıza yaptığı ifade 
edilmektedir. 

Söz konusu köylerin, sorunları ne zaman çözülecektir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
Sayı :B.15.O.APK.0.23.30078^7 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Q 6 K A S | M 2000 

223 71 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6895 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın tarafıma tevcih ettiği, f^31^7|38^sasfno' lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi açregi .cevâplanclırılarâk' ekte 
gönderilmiştir. 1__™_ .. !. ' . '"l'M 

»»•»M^ ,•.*••*•• 
Bilgilerinize arz ederim. 

1 ! A.:AMUH 
> > « « * n <•».«•«« 
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KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/2531-6738 Esas No'lu) 

Soru: 

Karaman-Ayrancı-Berendi köylüleri, Ağızboğaz Köyünün üst kesimlerinde ağıllarının 

bulunduğunu ve burada 6 ay oturduklarını belirterek elektrik verilmesini, Kırkpınar kaynağı 

çevresindeki obalara da elektrik hattı çekilmesini talep etmektedirler. Ayrıca Buğdaylı 

Köyünün irafosunun yetersiz olması sebebiyle motopomp ve buzdolaplarının sık sık arıza 

yaptığı ifade edilmektedir. . 7 ^ y ..-..» •• 

Söz konusu köylerin, sorunları ne zaman çözülecektir. , " " • . . . . . . . • 

Karaman ili Ayrancı ilçesine bağlı Buğdaylı Köyü elektrik şebekesinin yetersiz 

olduğu TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nce daha önceden belirlenmiş bu yüzden bu şebekenin 

iyileştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmaların 2000 yılı sonuna kadar 

tamamlanması, böylece abonelerin sağlıklı ve güvenilir elektrik almasının sağlanması 

hedeflenmektedir. 

Karaman ili Ayrancı İlçesi Berendi Köyü ömerliönü Yaylasına (Ağızboğaz Köyü üst 

tarafı, Ağıllar Mevkii) elektrik götürülmesi yönündeki incelemeler ve proje çalışmaları 

geçtiğimiz günlerde başlatılmıştır. TEDAŞ Genel Müdûrlüğü'nün 2001 yılı Yatırım 

Programı ödenekleri kapsamında bu çalışmaların sonuçlandırılması planlanmaktadır. 

Karapınar Kaynağı çevresindeki obalara elektrik götürülmesine yönelik incelemeler 

sürdürülmektedir. Bu inceleme sonunda, söz konusu -' obaların TEDAŞ Genel 

Müdürlüğü'nce aranan koşulları sağladığının belirlenmesi halinde, yani bu obalardaki hane 

sayısının en az 10 adet olduğu, sürekli ikamet edildiği ve İçişleri Bakanlığı'nca tescilli 

olduğu tespit edildiği takdirde TEDAŞ Genel Müdûrlüğü'nün 2001 Yılı Yatırım Programı 

kapsamında ele alınarak gerekli elektrik tesisleri yapılacaktır. 
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35.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın; 

Karaman İline bağlı bazı köylerin Ayrancı Barajına bağlayan isale kanalının yetersizliğine, A. Q ( 

Karaman İline bağlı bazı köylerin sondaj kuyularına, 

İlişkin sorulan ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M.Cumhur Ersümer'in cevabı (7/2532, l tfft) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur 
ERSÜMER tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasım saygılarımla arz 
ettermT20.09.2000 

( <j*# 

Karaman Milletvekili» 

Karaman- Ayrancı- Ağızboğaz ve Böğecik köylerini;--Ayrancı Barajın'a 
bağlayan isale kanalının kifayet etmediği belirtilerek kanalın büyütülmesi 
talep edilmektedir. 

Konunun çözümü için bir çalışma yapılacak mıdır? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur 
ERSJpMER tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasım saygılarımla arz 
ederim.20.09.2000 

Zeki ÜNAL. 
Karaman MiHetvekiU 

Karaman- Ayrancı- Karaağaç köyünün sondaj- kuyûlannın yenilenmesi, 
Kavuklar köyü 46860,46864,46865,46868 nolu ' kuyulara Milli., pompa 
takılması,Kavaközü, Büyükkoraş ve Pınarkaya köylerinin Hışılayk suyundan-
faydalanmalan konularında istekleri bulunmaktadır. - • • 

Söz konusu istekler, ne zaman gerçekleştirilecektir? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B. 15.0. APK.0.23.300v/ S ^ Z . 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

22374 

Ankara 

06 KASIM 2000 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nm 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GlŞ.0.10.0'M-ŞWsa@ı yazısı, 'i 

\î$UmMMMV- •'•• "«o l Karaman Milletvekili Sayın Zeki UNAL'ın tarafıma t^€İb^ttiğvJÜ2532=6.Z39 ve7/234Ş-
6750 esas no'lu yazılı soru önergeleri T.B.M.M. iç Tüzüğünün • 99'ncu (maddesi, geçeği 
cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir. > • < - * • » . « — • " - " - • • l - ^ — ~ ^ L f 

D, , . . . . İ ' ' " T^^feJUll İ 
Bilgilerinize arz edenm. • - ' 

- 2 0 8 -



B : 12 7 .11 . 2000 

KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN 
YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI 

(7/2543-6750 ve 7/2532-6739) 

7/2532-6739 esas no.lu: 

SORU: 

Karaman-Ayrancı-Ağızboğaz ve Böğecik köylerini, Ayrancı Barajı'na bağlayan isale 

kanalının kifayet etmediği belirtilerek kanalın büyütülmesi talep edilmektedir. 

Konunun çözümü için bir çalışma yapılacak mıdır? 

CEVAP: 

Karaman-Ayrancı-Ağızboğaz ve Böğecik köylerine ait tarım arazileri Ayrancı projesi 

sulama sahasının mansabında yer almaktadır. Ayrancı barajından sulanacak saha 

planlama raporunda 5 438 ha olarak önerilmişse de uygulamada buna uyulmamış, sağ ve 

sol ana kanallar ile Y1, Y2 ve Y3 yedeğinden oluşan sulama sahası 13 600 ha'a su 

verebilecek şekilde genişletilmiş ve barajda depolanan su 1966 yılında yapılan bir 

protokolla, Ayrancı %17,5, Dokuzyol %7, Musaköy %2, Ağızboğaz %6, Böğecik %7, 

Saray %3, Hüyükburun %9, Kale %4, Karaağaç %6, Anbar %14, Kavuklar %10,5 ve 

Akçaşehir %14 olacak şekilde yerleşim merkezleri arasında paylaşılmıştır. Baraj mevsimlik 

depolama gibi işletilmiş ve her sene sonunda boşaltılmış, yağışlı yıllarda hububat sulaması 

yapılabilmiş, kurak yıllarda bu da yapılamamıştır. Bu nedenle Ayrancı Barajına ilave su 

kaynağı sağlamak amacıyla Hışılayık Mağarası yeraltı akarsuyunun yüzeylenerek baraja 

derivasyon çalışmaları başlatılmıştır. İnşa halinde bulunan Hışılayık derivasyonunun 

işletmeye alınmasından sonra çok kısıtlı su verilebilen sulama sahalarına daha fazla 

sulama suyu verme imkanı bulunacaktır. 
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7/2543-6750 esas no.lu: 

SORU: 

Karaman-Ayrancı-Karaağaç köyünün sondaj kuyularının yenilenmesi, Kavuklar köyü 

46860, 46864, 46865,46868 no.lu kuyulara Milli pompa takılması, Kavaközü, Büyükkoraş 

ve Pmarkaya köylerinin Hışılayk suyundan faydalanmaları konularında istekleri 

bulunmaktadır. 

Söz konusu istekler, ne zaman gerçekleştirilecektir? 

CEVAP: 

Karaman-Ayrancı-Karaağaç Sulama Kooperatifi işletme sondaj kuyularının 

yenilenmesi ile ilgili olarak kooperatif yetkililerince DSİ Genel Müdürlüğü IV. Bölge 

Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi halinde gerekli işlemler yapılabilecektir. 

Karaman-Ayrancı-Kavuklar Sulama Kooperatifi işletme sondaj kuyularına ait derin 

kuyu motopompların montajı 2001 yılı program ve bütçe olanakları dahilinde 

gerçekleştirilebilecektir. Ancak, önergede adı geçen 46860 numaralı kuyunun anılan 

kooperatife ait olmadığı tespit edilmiştir. 

Ayrancı Barajına ilave su kaynağı sağlamak amacıyla başlatılan Hışılayık Mağarası 

yeraltı akarsuyunun yüzeylenerek baraja derivasyon çalışmaları sürdürülmektedir. 

Hışılayık mağarasından alınabilecek suyun Ayrancı ilçesi içmesuyu ve sulama suyuna 

tahsisi proje aşamasında iken yapılmış bulunmaktadır. Aynı zamanda derive edilecek 

Hışılayık suyunun yaz akımları 50 litre/s'ye kadar düşmektedir. Hal böyle olunca yaz 

aylarında Ayrancı ilçesinin içmesuyu alındıktan sonra geriye Kavaközü, Büyükkoraş ve 

Pmarkaya köyleri arazilerini sulayabilecek fazla sulama suyu kalmamaktadır. 
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36.-Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Karadenizdeki hidrojen sülfür gazı yataklarına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M.Cumhur Ersümer'in cevabı (7/2548) 

TÜRKÎTfî BÜYÜK MÎLLST MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı . 
Sn. Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletlerinizi arz ederim, vi. tf'J, Q̂ 6>e»o 

„ — < — * % —m 
Musa Uzunkaya y ' 

Samsun Milletvekili 

1- Karadenizin 6© metre altında başlayan ve milyonlarca metre
küplük bir alana yayılan mevcut Hidrojen Sülfür (H2S)-gazı yataklarından 
Hidrojen Gazı (H2) temini yoluyla ülkeye büyük bir'enerji kaynağı kazan
dırılması amacıyla bir çalışma başlatmayı düşünüy.ormusunuz? 

"2- Bu yolla, ülkenin yaklaşık 100 yıllık enerji ihtiyacının kar
şılanabileceği yönündeki iddialar doğru mudur? ,«. .-,;v:j 

3- Geçmişte bu amaçla başlatılan bazı çalışmalar niçin neticelen-
dirilememiştir? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama vo Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
Sayı : B . 1 5 . 0 . A P K ; O . 2 3 . 3 0 0 - / $ " 2 7 
Konu : Yazılı Soru önergesi 0 6 K A S I M 2000 

2 2 3 7 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanhğı'nın 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6895 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA'nın tarafıma tevcih ettigjJJ225.4fîc6Z59-esasfr j 
no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gerer" " "°" "*" eğTcevan^ncj8Jar^k ekte \ 
gönderilmiştir. I ^ g y iMm^^i v>:' '* \ 

Bilgilerinize arz öderim. i -.~-~— - | .^ .- ; ». 

tr 
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SAMSUN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSA UZUNKAYA'NIN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/2548-6759) 

SORULAR. 1.2.3: 

- Karadenizin 60 metre altında başlayan ve milyonlarca metreküplük bir alana 
yayılan mevcut Hidrojen Sülfür (H2S) gazı yataklanndan Hidrojen Gaz (H2) temini 
yoluyla ülkeye büyük bir enerji kaynağı kazandırılması amacıyla bir çalışma 
başlatmayı düşünüyor musunuz? 

- Bu yolla, ülkenin yaklaşık 100 yıllık enerji ihtiyacının karşılanabileceği 
yönündeki iddialar doğru mudur? 

- Geçmişte bu amaçla başlatılan bazı çalışmalar niçin neticelendirilememiştir? 

CEVAPLAR. 1.2.3: 

Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşları ile MTA Genel Müdürlüğü'nün 
Karadeniz'de hidrojen sülfür yataklarından enerji elde edilmesine yönelik bir 
çalışması bulunmamaktadır. Ayrıca, petrol ve gaz aramaları çerçevesinde 
Karadeniz'in 854 m. derinliğine kadar inen kuyu çalışmaları sırasında böyle bir gazın 
etkisi hissedilmemiştir. 

Ancak, hidrojen enerjisi ile ilgili olarak Bakanlığımca Birleşmiş Milletler Sınai 
Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)'nun işbirliği ile ülkemizde Uluslararası Hidrojen Enerjisi 
Teknolojisi (ICHET) Merkezi Kurulması Projesi adı altında bir çalışma başlatılmıştır. 
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37.- Ankara Milletvekili Eyyüp Sanay'ın, Ankara'nın köylerindeki içme suyu sorunlarına ve 
yatarım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mustafa Yılmaz'm cevabı (7/2562) 

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aracılığınızla aşağıdaki sorulanmın Devlet Bakanı sayın Mustafa YILMAZ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 22.09.2000 

Pj£BftEyyüp ŞAN AY 
Ankara Milletvekili 

21 .yüzyılda Başkent Ankara'mızın köylerinde içme suyu sıkıntısından söz 
edilmesi üzücüdür. 

Bu sebeple: 
1 .Başkentimizin köylerinde içme suyu sıkıntısı yarınıdır? 

2.Ankara'nın kaç köyünde yeterli, salıklı içme suyu yoktur? İlçelere göre 
dağılımı nasıldır? 

3. Kaç köyde içme suyu hala sağlıklı olmayan ilkel kuyulardan temin 
edilmektedir? 

4.Bakanlığınızın 2000 yılı bütçesinde personel giderleri cari harcama 
kalemleri ve yatırım ödenekleri ne kadardır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.010/ 03/* 63~Ç3 
KONU: 

X/Z(/20oo 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 06.10.2000 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6894 sayılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 31.10.2000 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7165sayıh yazısı. 

! ı\ i | \ . ' •:» T 
, ( t ' i . I V • • . i 

Ankara Milletvekili Prof. Dr. Eyüp SANAY'a ait 7/2562 sıra'riolii yazih sörü önergesi 
incelenmiş olup cevabı tablo halinde yazımız ekinde sunulmuştur! 

Bilgilerinize arz ederim. ; . -•. • 

LMAZ 
Bakanı 

Ankara'nın kaç köyünde yeterli.sağlıklı içme-
suyu yoktur. Kaç köyde içmesuyu sağlıklı ol-
Mayan ilkel kuyudan temin edilmektedir. 2000-
10-30 yılı bütçesinde personel.cariharcama, 
Yatırım ne kadardır. 

Ankara iline bağlı ilçe ve köylerden 861 adedi
nin içmesuyu yeterlidir. 
Suyu yetersiz olan köy adedi 22 olup.Ankara 
iline bağlı ilçe ve köylerde susuz köy bulunma
maktadır. 
Başlangıç bütçesi ile öngörülen personel gider
leri 419 trilyon 388 milyar TL. yatırım ödenekleri 
159 trilyon 886 milyar TLTransfer 
Harcamaları 3 trilyon 511 milyar TL. olmak 
Üzere toplam yatırım ödeneği 582 trilyon 785 
milyar TL.dir. 
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38.- Ankara Milletvekili Eyüp Sanay'ın, işsizlik sorununa ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cevabı (7/2572) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Yaşar Okuyan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 

gffofrDrrEyyüp Sanay 
Ankara MiHetvekUi 

Suni gündemler oluşturularak halkın asli gündemi gölgelenmeye çalışılmaktadır. Oysa 
halkımızın en önemli sıkıntısı işsizliktir. 

Bu sebeple; 

1- Ülkemizde işsiz sayısı ne kadardır? 

2- İş ve İşçi Bulma Kurumu 1999 ve 2000 yılı için kaç işsize iş bulmuştur? Ankara 
için, bu sayı ve oran nedir? 

3- İşçi arayan işletme ve aranan işçi sayısı nedir? Ankara ili için, bu sayı ve oran 
nedir? 

4- Bakanlığınızın işsizliği azaltma veya işsizlere iş bulunması için yapmakta olduğu 
bir çalışması var mıdır? Varsa nelerdir? 

^7 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.11.00.00/?2o.25Y5 

KONU : Yazılı Soru önergesi Q 6 KASIM 2000 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a)06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02^89*sâyı^ 
b) 31.10.2000 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7166 sayNj yg?İ(an. ''" . . 

İlgi yazılarında yer alan Ankara Milletvekili Sayın Eyyüp SANAY'ın "İşsizlik 
Sorununa" ilişkin 7/2572-6786 sayılı yazılı önergesine, Türkiye iş Kurumu*'Genef" 
Müdürlüğünün 18.10.2000 tarih ve 511 sayılı yazısında yer alan bilgilere göre; 

1- DİE'nin 2000 yılı ilk üç aylık tahmine dayalı işsiz sayısı 1.720.000 olup, Türkiye iş 
Kurumu'nun Temmuz 2000 tarihi itibarıyla, kayda dayalı işsiz sayısı ise 630.412' 
dir. 

2- a) 1999 yılı itibariyle; Kuruma 435.193 kişi iş isteğiyle başvurmuş, bunların 
122.942'si kamu, 79.000'i özel sektörde olmak üzere, %46.4'ü olan 201.942 kişi 
işe yerleştirilmiştir. 
b) Aynı dönemde Kurumun Ankara il Müdürlüğüne başvuran işsiz sayısı 32.533 
iken bunun 3511'i kamu, 1946'sı özel olmak üzere yaklaşık % 17'si olan 5457 kişi 
işe yerleştirilmiştir. 
c) Kuruma, Temmuz 2000 tarihi itibarıyla toplam 407.199 kişi başvurmuş, 
bunlardan 74.558'i kamu 39.298'i özel sektörde olmak üzere yaklaşık % 28'ini 
teşkil eden toplam 113.856 kişi işe yerleştirilmiştir. (01.10.2000 tarihinde yapılan 
özürlü-eski hükümlü ve daimi işçi sınavlarına yapılan başvurular Kuruma yapılmış 
olduğundan kayıtlı sayısı artmıştır.) 
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d) Ankara İl Müdürlüğünde aynı dönemde (Temmuz 2000) başvuran sayısı, 
31.040 kişi iken bunların 2568'i kamuda, 1169'u özel sektörde olmak üzere %21'i 
olan toplam 3737 kişi işe yerleştirilmiştir. 

3- 2000 yılı Temmuz ayı itibarıyla işverenlerden toplam 123.239 açık iş alınmıştır. 
Ankara ilinde ise aynı dönemde işverenlerden alınan açık iş miktarı 5541 olarak 
gerçekleşmiştir. 

4- 04.10.2000 tarih ve 24910 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
24.08.2000 tarihli ve 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, iş ve İşçi Bulma 
Kurumu kapatılarak yerine çağdaş bir kurum olarak hizmet vermek üzere Türkiye 
iş Kurumu kurulmuştur. 

Türkiye iş Kurumu Kanunu ile; 

«Avrupa Birliği'ne girme sürecinde olan Ülkemizin, batı standartlarında çağdaş 
bir iş kurumuna kavuşturulması amaçlanmıştır. 

•Kurumun görev alanı genişletilerek klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı 
sıra, istihdamı korumak, geliştirmek ve işsizliği azaltmak için aktif işgücü programları 
uygulama; 
e İşgücü piyasasını izlemek, gerekli araştırmaları yapmak, yaptırmak, 

• Mesleki eğitim vermek, mesleğe yöneltme ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri 
vermek, 

o Kendi işini kuracaklara mesleki bilgi ve beceri kursları düzenlemek ve materyal 
desteği sağlamak, 

• İstihdamdaki işgücüne eğitim seminerleri düzenlemek, 

o İşgücü hareketliliğini kolaylaştırmak, 

o Toplum yararına çalışma programları uygulamak, 

o özürlülerin, eski hükümlülerin ve terörden etkilenenlerin istihdamına mesleki 
rehabilitasyon ile yardımcı olmak, 

e özelleştirme nedeniyle işsiz kalanlara iş kaybı tazminatı ödemek ve işgücü uyum 
programları uygulamak olanağı getirilmiştir. 
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e Sosyal tarafların üçlü bir yapı içerisinde Kurumun yönetimine katılması 
.sağlanmıştır. 

• İllerde bölgesel kalkınmada yerel inisiyatifi geliştiren ve yerel istihdam 
politikalarının belirleyecek il istihdam kurulları oluşturulmuştur. 

• Kurumun iş ve işçi bulma hizmetlerindeki tekel yetkisi kaldırılarak, özel istihdam 
bürolarının faaliyette bulunmaları olanağı getirilmiştir. 

• Bölge müdürlükleri kaldırılarak, il müdürlükleri şeklinde örgütlenmeye gidilmiş, 
böylece Kurum yeni yapısı ile dinamik bir teşkilata ve hızla değişen işgücü 
piyasası gereklerine uygun kararlar alıp uygulayabilen bir yapıya 
kavuşturulmasının sağlandığı belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

YAN 
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39.- Amasya Milletvekili Ahmet tyimaya'nın, Yeşilırmağın Taşova için tehlike 
oluşturduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam M.Cumhur Ersümer'in 
cevabı (7/2586) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız 
Sayın Cumhur Ersümer'in yazılı olarak cevaplandırmasında delaletleriniz 
talep oiunur.26.9.2000 

Saygfc 

BYFÂrrSaMlk&el&t 

S O R U L A R i 

1-Tafcfö, coğrafi ve )eoto)to konumu île diğer etkenler 
değerlendirildiğinde şehrin içinden geçtiği Taşova için YeşIIırmak'ın mevcut 
şekliyle büyük tehlike oluşturduğu^ gerçekleşmesi halinde muhtemel afetta 
sonuçlarının ağır olacağı uyansını dile getiren Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği ön-çalışmaları üzerinej bakanlığınızca 
mahallinde ayrıntılı bir araştırma yapılması düşünülmekte midir? (Bu 
konuda Taşova Belediye Başkanımızın 21.09.2CXX) t., 1/169-72 sayılı ıslah 

2-Aynntılı araştırmada ulaşılacak sonuçlar üzerine 
kurulacak İşlemler, alınacak önlemler konusunda ayrıca bilgilendirilmemiz 
mümkün müdür? (Any.Mad.98/II) 

- 2 1 9 -

http://21.09.2CXX
http://Any.Mad.98/II


T.B.M.M. B: 12 7.11.2000 0 : 1 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.15.0.APK.0.23-300 7 8 İ C ? 0 0 ? n 
Konu : Yazılı Soru önergesi 2 2 3 / 5 

Ankara 

.06 KASIM 2Û0Û 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :T.B.M.M. Başkanlığı'nm 06.10.2000 tarih ve AO A G N ^ J m ^ ^ 8 9 5 , . ş 9 y j [ J 

Amasya Milletvekili Sayın Ahmet lYlMAYA'nm tarmımajteydh ettiği,İ7/2g86-Ş^Q0T 
no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. M^ddestgereği h a z f f î a t ) ^ ^ ^ 
gönderilmiştir. U , 

Bilgilerinize arz ederim. 
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AMASYA MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET İYİMAYA'NIN 
SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/2586-6800) 

Sorular 1.2: 

Tabii, coğrafi ve jeolojik konumu ile diğer etkenler değerlendirildiğinde şehrin 
içinden geçtiği Taşova için Yeşilırmak'ın mevcut şekliyle büyük tehlike oluşturduğu, 
gerçekleşmesi halinde muhtemel afetin sonuçlarının ağır olacağı uyarısını dile getiren 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği ön-çalışmaları üzerine, 
Bakanlığınızca mahallinde ayrıntılı bir araştırma yapılması düşünülmekte midir? (Bu 
konuda Taşova Belediye Başkanımızın 21.09.2000 t.,1/169-72 sayılı ıslah başvurusu, 
hatırlanmalıdır.) 

Ayrıntılı araştırmada ulaşılacak sonuçlar üzerine kurulacak İşlemler, alınacak" 
önlemler konusunda ayrıca bilgilendirilmemiz mümkün müdür? (Any.Mad.98/lİ) »\ 

Cevaplar 1.2: 

DSİ Genel Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucunda; Taşova ilçe merkezinin 
kuzeybatısında, Faravga mevkiinde, sol sahilde yaklaşık 1500 m uzunluğunda 500 m 
enindeki bir yamaçta aktif ve pasif heyelanların oluştuğu gözlenmiştir. Heyelanların 
oluşmasında en önemli nedenin zeminin kısmen yeraltısuyu içermesi ve yamaç 
topuklarının Yeşilirmak nehri tarafından sürekli aşındırılması olduğu tespit edilmiştir. 
Heyelan malzemesinin Yeşilırmak yatağına doğru akması hem heyelanın aktifliğini giderek 
artırmakta hem de taşkın tehlikesini doğurmaktadır. 

Taşkın tehlikesinin giderilmesi ve heyelanların durdurulması için bu bölgede nehir 
yatağının değiştirilerek ekteki haritada gösterilen eski yatağına alınması gerekmektedir. 

Nehrin eski yatağı yaklaşık olarak 1 km uzunlukta olup, Taşova ilçesi imar planında 
yerleşim yeri ve mesire yeri olarak yer almaktadır. 

- Yeşilırmak nehrinin Taşova ilçe merkezinden geçen kısmının önemli bir bölümü 
önceki yıllarda DSİ Genel Müdürlüğü'nce düzenlenmiştir. Bunun dışında ayrıca " Taşova 
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ve Erbaa ilçeleri arazilerinin Yeşilırmak Nehri Taşkınlarından Korunması" konusu DSİ 
Genel Müdürlüğü'nün 2000 Mali Yılı Yatırım Programı ve Uygulama Planında yer almakta 
olup, verilen ödenekler nispetinde mevcut tesislerin yenilenmesi çalışmaları da 
yürütülmektedir. 

Heyelanlardan kaynaklanabilecek taşkın tehlikesinin acilen giderilmesi için DSİ 
Genel Müdürlüğü'nce, yukarıda adı geçen ve 2000 Yılı Yatırım Programında yer alan 
projede, problemli sahayı da içerecek şekilde revizyon yapılması öngörülmektedir. 

Gerekli proje değişikliği yapılıncaya kadar Taşova Belediyesi'nce nehrin eski yatağı 
ve yakın çevresini içine alan yeni Taşova-Amasya karayolu ile mevcut nehir yatağı 
arasındaki sahalarda kesinlikle yeni yapılaşmaya müsaade edilmemelidir. 

Ayrıca, Yeşilırmak yatağında yapılacak güzergah değişikliği, için gerekli olan 2000 
dekar genişliğindeki bir arazinin kamulaştırılmasının Taşova Belediyesi'nce yapılması 
gerektiği hususları tespit edilmiştir. 
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TOKAT- 086- b A 

0 : 1 

S İ M G E L E R 

C$â4âfcd £5* 

Hayolon ab m • 

Yajilırmak yatağı ( moveut) 

Afi bası dûgtinulan yeni yotak 

ÖLÇEK: 1/25 000 
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40.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sanveliler-Çukurbağ ve Koçaşh 
köylerinin ebe ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Osman Durmuş'un cevabı 87/2600) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın, Osman DURMUŞ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.26!Ü9.2000 

ZekigNAL 
Karaman mtUetvekHi 

Karaman- Sarıveiiler- Çukurbağ ve Koçaşh köylerine ebe tayini ne 
zaman yapılacaktır? 

. T.C. . ... 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Say! : B100PER0100000 30.10.00 1 1 9 8 5 9 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0 10.00.02-7/2600-6819/171162 sayılı 
yazınız. 

Karaman Milletvekili Zeki tJNAL tararından tarafima yöneltilen "Karaman 
Sanveliler-Çukurbağ ve Koçaşh köylerinin ebe ihtiyacına" ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Doç.Dr. Osman DURMUŞ V 
Bakan 
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Karaman Milletvekili Sayın ZcM ÜNAL'ın "Karaman Sanveliler-Çııkurbağ ve 
Koçaşh köylerinin ebe ihtiyacına" ilişkin yazılı sora önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

Karaman Sahveliler, Çukurbağ ve Koçaşh köylerine ebe tayini ne zaman 
yapılacaktır. 

CEVAPLAR: 

Ülkemiz genelinde olduğu gibi, Karaman ili'nde de sağlık personeli sayısının 
yetersiz olduğu tarafımızca bilinmekte olup, sağlık personeli ihtiyacının karşılanması 
için Bakanlığımızca teklif edilen unvan ve sayıda sağlık personelinin açıktan atama 
yoluyla istihdamına imkan verilmesinin gerekli olduğu açıktır. 

Bu nedenle, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık ve 
yardımcı sağlık personeli ihtiyacım gidermek maksadıyla 37.517 kadronun 
Bakanlığımıza ihdası için hazırlanan Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
kabul edilerek 13.06.2000 tarih ve 24078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kanun'un Geçici 4 üncü maddesinde Bakanlığımıza tahsis edilen kadroların 
unvan itibariyle ancak yüzde kırkı'nın 2000 yılı içinde kullanılması öngörülmüştür. 

Bakanlığımıza ihdas edilen sağlık ve yardımcı sağlık personeli kadrolarına 
(uzman- pratisyen hekim, dişhekimi kadroları hariç olmak üzere) açıktan atama 
yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı ve Başbakanlıktan açıktan atama müsaadesi 
alınmış olup, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca açıktan atama yapılacak 
kadrolar 09.10.2000 tarihinde ilan edilmiştir. 17.10.1999 tarihinde yapılan Devlet 
Memurları Genel Sınavına göre kazanan adaylardan illere göre ilan edilen kadrolara 
müracaat etmeleri halinde tercihleri doğrultusunda atamaları yapılarak bütün Ülke 
genelindeki sağlık ve yardımcı sağlık personeli ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmış 
olacaktır. 

4576 sayılı Kanuna göre açıktan atama müsaadesi alınan kadrolardan 2000 
ebenin öncelikle kalkınmada öncelikli illere kadro ve ihtiyaç durumuna göre 
atamalarının yapılması zorunluluğu getirilmiş olup, bu Kanun gereğince Karaman 
iline de (24) sağlık meslek lisesi mezunu (6) yüksek okul mezunu olmak üzere 
toplam (30) ebenin ataması planlanmıştır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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• 41.- Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ûn, Bandırma'mn içme suyu ihtiyacımn 
regOlatOrden karşılanmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M.Cumhur 
Ersümer'in cevabı (7/2613) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracılığınız ile Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Sakanı Sayın Cumhur ER5ÜMER tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 

y 

İ s m a i l ÜZGÜN 

B a l ı k e s i r Mi.l le t v o l t î l i 

SORULAR 

1- DSİ Genel Müdürlümü Bandırma Belediyesi * ne yazdığı 
30.6.2000 tarih ve 123.02.03/2338 sayılı yazısı-: ile •'•'•Su 
kullanım protokolü" yapılmadığını bahane eder'e'k',' ' Bâhd 1-rraa' 
içme suyunun Barajdan verile.miye.ceğini, ancak-- regülatörden 
verilebileceğini ifade etmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü daha 
projenin başlangıç safhasında iller Bankası Genel MUdür lüğü '.ne-' 
suyun Barajdan verilmesi konusunda protokol yapılması tale
binde bulunmasına ve iller Bankası'nıcı haklı olarak içme 
suyu tefini konusundaki projeyi geliştirme yetkilerini 3andırma 
Belediyesi üstlendiği için protokolün Bandırma 3elediyesi 
ile yapılması gerektiği konusunda düşünce, belirtmiş olmasına 
rafinen OSt Genel Müdürlüğü bu konuda Bandırma Belediy es i * ne 
protokol imzalama taleoinde bulunmadığı yetkililer tarafından 
ifade edilmektedir. 

DSİ Genel Müdürlüsünün bir taraftan Bandırma Beledi
yesinden iöyle. bir protokol imzalama talebinde bulunmazken 
öbür taraftan protokol yok bahanesiyle Bandırma ilçesini 
3araj yerine regülatörden su içmeye zorlamasının altında 
yacan gerçek nedir 1 

2- Projenin bağlaması ve hızla ilerlemesi sonrasında 
viül 3*ael .;üdür lü£Ü üunci ırr,.a' ii in barajdan su talebini »at-
ş 11 ıyanayacaklar m ı ve regülatörden su ver i i'-ıes i n i. uygun 
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gördüklerini belirtirken, Resmi yazışma ve. evrakları sıitıen 

altı ederek gerçekleri çarpıtarak 3andırma Belediyesi'nin 

protokol taleplerini kamuoyundan gizlediği doğrumudur ? 

3- Neden DSİ ile Bandırma Belediyesi arasında bir 
protokol yapılamamıştır ? 

4- Regülatörden verilecek olan su biyolojik ve kimyasal 
açıdan uygunmudur ? 

5- Yöre h a U ı enerjiye bağımlı ve daha pahalı bir 
su kullanma zorunda kal.nayacakmıdır ? 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300, / ^ 2 2 ? ^ 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Ankara 

Û 6 KASIM 2000 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 10.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6920 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail ÖZGÜN'ün tarafıma tevcih ettiği, 7/2613-6840 esas no'lu 
yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte 

tir. 
! 
I 

Bilgilerinize arz ederim. 1 .M .8 T I 
i 038100 iWtfA&8:'.': '•*', t 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN İSMAİL ÖZGÜN'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/2613-6840 Esas No.lu) 

SORULAR. 1.2.3,4.5: 

- DSİ Genel Müdürlüğü Bandırma Belediyesi'ne yazdığı 30.6.2000 tarih ve 

123.02.03/2838 sayılı yazısı ile "Su kullanım protokolü" yapılmadığını bahane 

ederek, Bandırma içme suyunun Barajdan verilemeyeceğini, ancak regülatörden 

verilebiîeceğini ifade etmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü daha projenin başlangıç 

safhasında İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne suyun Barajdan yerilmesi konusunda 

protokol yapılması talebinde bulunmasına ve İller Bankası'nın haklı olarak içme suyu 

temini konusundaki projeyi geliştirme yetkilerini Bandırma Belediyesi üstlendiği için 

protokolün Bandırma Belediyesi ile yapılması gerektiği konusunda düşünce belirtmiş 

olmasına rağmen DSİ Genel Müdürlüğü bu konuda Bandırma Belediyesi'ne protokol 

imzalama talebinde bulunmadığı yetkililer tarafından ifade edilmektedir. 

DSİ Genel Müdürlüğü'nün bir taraftan Bandırma Belediyesinden böyle bir 

protokol imzalama talebinde bulunmazken öbür taraftan protokol yok bahanesiyle 

Bandırma ilçesini Baraj yerine regülatörden su içmeye zorlamasının altında yatan 

gerçek nedir? 

- Projenin başlaması ve hızla ilerlemesi sonrasında DSİ Genel Müdürlüğü 

Bandırma'nın barajdan su talebini karşılayamayacaklarını ve regülatörden su 

verilmesini uygun gördüklerini belirtirken, resmi yazışma ve evrakları sumen altı 

ederek gerçekleri çarpıtarak Bandırma Belediyesi'nin protokol taleplerini 

kamuoyundan gizlediği doğru mudur? 

- Neden DSİ ile Bandırma Belediyesi arasında bir protokol yapılmamıştır? 

- Regülatörden verilecek olan su biyolojik ve kimyasal açıdan uygun mudur? 

- Yöre halkı enerjiye bağımlı ve daha pahalı bir su kullanma zorunda 

kalmayacak mıdır? 
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CEVAPLAR. 1.2.3.4.5: 

DSİ Genel Müdürlüğü'nce, Balıkesir ili Gönen ilçesi su ve toprak kaynaklarının 

geliştirilmesi amacıyla "Gönen Projesi" geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında Gönen 

ilçesinin 24 km güneybatısında Gönen Çayı üzerinde yapımı önerilen Gönen Barajı 

inşa edilerek işletmeye açılmıştır. Sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacına hizmet 

edecek şekilde projelendirilen Gönen Barajı 70 m yüksekliğinde ve 164 hm3 

(milyon m3) depolama kapasitesinde olup, Gönen Ovasında 16 016 ha, Tahir 

Ovasında 3 900 ha olmak üzere toplam 19 916 ha tarım arazisini sulayacak ve baraj 

eteğine kurulan 10,60 MW kurulu gücündeki hidroelektrik santral tesisleri ile yılda 

47,50 milyon kVvh elektrik enerjisi üretecektir. Gönen Barajı aynı zamanda yöredeki 

yerleşimler ile tarımsal alanları, Gönen Çayı taşkınlarından koruyacaktır. 

Gönen ve Bandırma Belediyelerinin acil içmesuyu ihtiyaçlarının olduğu ve bu 

ihtiyaçlarının Gönen Barajından karşılanması amacıyla iller Bankası Genel 

Müdürlüğü'ne yaptıkları talepler üzerine söz konusu barajdan Gönen Belediyesi'ne 

7,88 hm3 ve Bandırma Belediyesi'ne de 31,36 hm3 olmak üzere yılda toplam 39,24 

hm3 içme-kullanma suyu verilmesi DSİ Genel Müdürlüğü'nce uygun görülmüş ve 

Gönen Barajının; sulama, içme-kullanma suyu temini, enerji ve taşkın kontrolü amaçlı 

bir baraj olduğu konusunda halen yürürlükte olan 12.05.1997 tarihli Başbakanlık 

OLUR'u alınmıştır. 

Bu süreci müteakiben, Gönen Barajı amaçlarına içme-kullanma suyu temininin 

dahil edilmesi ile Gönen barajı rezervuarı mücavirinde ve membaında geliştirilmiş ve 

geliştirilmesi düşünülen sulama proje sahalarında oturan vatandaşlardan, 

uygulanacak 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" nedeniyle mağdur olacaklarına yönelik yoğun talepler 

alınmaya başlanmıştır. 

DSİ Genel Müdürlüğü, Gönen Barajının içmesuyu amacını da içeren bir yapıya 

kavuşturulmasından etkilenecek çiftçilerin durumunu ve baraj rezervuarı yukarı 

havzasındaki kullanımlar nedeni ile meydana gelebilecek kirlilik sorunları ile 

içmesuyu temini amaçlı depolama tesislerinin membalarındaki kirletici unsurların 

tesisten içmesuyu alan ilgili idarenin sorumluğunda bulunmasının işletme sırasında 

yaratabileceği sorunları göz önünde bulundurarak mevcut olumsuzlukları asgari 
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düzeye indirecek şekilde söz konusu su ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 

alternatif çözümler geliştirmeye çalışmıştır. 

Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda, Bandırma ilçesi kent merkezi içme-

kullanma suyu ihtiyaçlarının, Bandırma'ya daha yakın mesafede olan ve beslenme 

havzasındaki kirletici unsurlar ile kamulaştırma yönünden önemli sorunları olmayan 

Gölecik-Yeşildere Projesi kapsamında yapımı önerilen Gölecik ve Yeşildere 

Barajlarından karşılanabileceği tespit edilerek bu durum Bandırma Belediyesi'ne 

bildirilmiştir. 

Bu süreç içerisinde Bandırma Belediyesi tarafından Bakanlığıma gönderilen 

yazıda, Gölecik ve Yeşildere Barajlarının inşaatının zaman alacağını, ilçelerinin içme-

kullanma suyu sıkıntısı olduğunu belirterek suyun Gönen Barajından alınmasının 

gerektiğini, ancak Gönen Barajından alındığında, baraj ile Gönen regülatörü 

arasındaki güzergahın doğal yapısı nedeniyle inşaat sırasında sorunlarla 

karşılaşılacağı ifade edilmek suretiyle Gönen regülatöründen alınacak su için 

yapılacak pompajın enerji giderlerinin Bakanlığımca karşılanması halinde, suyun 

Gönen regülatöründen alınmasının kendileri açısından uygun olacağı belirtilmiştir. 

Bandırma Belediyesinin içme-kullanma suyu ihtiyaçlarının Gönen Barajından 

temini konusunda kredi anlaşmalarını sonuçlandırıp inşaata başlama aşamasında 

olduklarını ve ilçelerinin acil içmesuyuna ihtiyacı olduğunu belirterek suyun Gönen 

Barajı yerine , baraj mansabındaki Gönen regülatöründen almak istediklerine ilişkin 

talepleri çerçevesinde, DSİ Genel Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmelerde; 

Bandırma İlçesine verilecek suyun Gönen regülatöründen alınması halinde 

kaybedilecek enerjinin bir kısmının Gönen Barajı mansabındaki Gönen hidroelektrik 

santralında üretilecek enerji ile kazanılacak olması, Gönen Barajı membaındaki 

çiftçilerin mağduriyetinin de bu durumda bir Ölçüde giderilebileceği ve daha önce 

alınmış olan Başbakanlık OLUR'u gözönünde bulundurularak, Gönen Barajından 

verilen 1000 l/s suyun Gönen regülatöründen alınabileceği Bandırma Belediyesi'ne 

bildirilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğü'nce suyun verilmesi aşamasında, içmesuyunun Gönen 

Barajından alınması halinde DSİ Genel Müdürlüğü ile İller Bankası Genel Müdürlüğü 
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arasında protokol yapılması gerektiği İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. 

Daha sonra taslak protokol hazırlanarak İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne 

gönderilmiştir. Ancak İller Bankası Genel Müdürlüğü, Bandırma Belediyesi'ne 

içmesuyu temini konusundaki proje geliştirme yetkilerinin Bandırma Belediyesi 

tarafından ellerinden alındığı belirtilerek protokolü imzalayamayacaklarını ifade 

etmişler ve Bandırma Belediyesi tarafından ise protokol yapılmasına ilişkin bir talepte 

bulunulmamıştır. 

DSİ Genel Müdürlüğü'nce regülatör yerine su kalitesi ile ilgili yapılan 

incelemelerde, suyun regülatörden alınması halinde kalite açısından bir sorun 

olmadığı tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, 1 Temmuz 1999 tarih ve 23742 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Yönetmelik'le içme-kullanma suyu temini amaçlı rezervuarların daha önce su toplama 

havzasının tamamını kapsayan uzun mesafeli koruma alanı, sanayi kuruluşları ile 

çöp depolama alanları ve bertaraf tesisleri haricindeki tesisler için 3 km ile 

sınırlandırıldığından Gönen Barajının yukarı havzasında yapılacak tesisler açısından 

karşılaşılacak sorunlar asgari düzeye indirmiş olmaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğü ile Bandırma Belediyesi arasında suyun Gönen 

regülatöründen alınmasına yönelik bir protokol yapılmadan söz konusu suyun Gönen 

Barajından alınacak şekilde inşaat çalışmalarına devam edildiği DSİ Genel 

Müdürlüğü XXV. (Balıkesir) Bölge Müdürlüğü'nce tespit edilmiştir. Bu durumda, 

halen inşa halinde olan Gönen Ovası sulama şebekesi sahasından geçeceği 

anlaşılmış olan isale hattının şebekeye zarar vermeden ve inşa edilmekte olan 

tesislerin fonksiyonlarını aksatmayacak şekilde inşaası için DSİ Genel Müdürlüğü 

XXV. (Balıkesir) Bölge Müdürlüğü ile Bandırma Belediyesi arasında 07.12.1999 

tarihinde bir protokol imzalanmıştır. 

Bu süreç içerisinde Bandırma Belediyesi tarafından DSİ Genel Müdürlüğü 

aleyhine Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2000/35 D. İş sayılı dosyasıyla 

Bilirkişiler tarafından tanzim edilen 30.03.2000 tarihli Bilirkişi Raporu'na, DSİ Genel 

Müdürlüğü XXV. (Balıkesir) Bölge Müdürlüğü avukatı tarafından 26.04.2000 tarihli bir 
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cevap layihası hazırlanarak söz konusu mahkemeye verilmiştir. Daha sonra, konu ile 

ilgili olarak Bandırma Belediyesi tarafından DSİ Genel Müdürlüğü ile Bakanlığım 

aleyhine Bursa Birinci İdare Mahkemesinde 2000/820 Esas sayılı dosya ile dava 

açılmıştır. 

Bugüne kadar Bandırma Belediyesi'ne Gönen Barajından su verilmesi 

konusunda DSİ Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalanmamış olup, Gönen Barajı 

koruma alanlarında meydana gelecek teknik, ekonomik ve çevresel nedenler yanında 

sosyal ve hukuki yönlerden ortaya çıkacak sorunların asgari düzeye indirilmesi 

itibariyle söz konusu içme-kullanma suyunun barajdan değil Gönen regülatöründen 

alınması DSİ Genel Müdürlüğü'nce uygun görülmektedir. Proje ile ilgili çalışmaların 

tamamlanarak uygulamaya konulabilmesi için DSİ Genel Müdürlüğü ile Bandırma 

Belediyesi arasında, temin edilecek suyun Gönen regülatöründen alınmasına yönelik 

bir protokol yapılması gerekmektedir. Ancak, Bandırma Belediyesinin bir protokol 

aktedilmeksizin, çalışmalarına suyun Gönen Barajından alınacak şekilde devam ettiği 

DSİ Genel Müdürlüğü XXV. (Balıkesir) Bölge Müdürlüğü'nce tespit edilmiş 

bulunmaktadır. 
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42.- Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün, sözde ermeni soykırımı karar tasarısı ile 
ilgili izlenen politikaya ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/2623) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail CEM tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. " = = i -

Saygılarımla. _ - ^ " *-

Saffet'Arıkan İE f İÜK / 
y*UW*» Ankara ftfütoftrefcfti 

•D¥P-6rap-BaşkaıwefejJi 

Sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı önce ABD Temsilciler Meclisi'nin Alt 
Komisyonunda, daha sonra da ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler 
Komitesinde kabul edilmiş ve tasarı Temsilciler meclisi Genel Kuruluna sevk 
edilmiştir. Ermeni Tasarısı ile ilgili girişimler daha önceki-yıllarda da-yapılmış,< 
ancak sonuç bugünkü aşamaya getirilmeden dönemin ikîicfarJlrJnınSkeJÎ, 
tutarlı ve kararlı girişimleri sonucunda durdurulmuş idi.- gftC\j.«7,-: /.'. •. ' 

1- Yaklaşık 9 aydan beri, gerek Sivil Toplum örgütleri tarafından, 
gerekse bazı basın organlarında sözde Ermefll Soykırımı' Tasarışıjl.e , 
ilgili çalışmalar yapıldığı kamuoyu gündem^j^e^r[l_miş_olma^/ha'"' 
rağmen, bu konuda bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı gerekli tedbîrleri 
niçin almamıştır? 

2- Yalan ve iftiralarla tarihimizi, milletimizi, bağımsızlığımızı ve toprak 
bütünlüğümüzü hedef alan sözde Ermeni Soykırımı yasa tasarısının 
bugünkü aşamaya gelmesini hükümetiniz nasıl değerlendiriyor? 

3- Ermeni Soykırımı yasa tasarısının engellenmesi konusunda 
iktidarınız hangi önlemleri almıştır. Bu önlemler yeterli midir? Bugüne 
kadar ki gelişmelerle ilgili olarak TBMM Üyelerini bilgilendirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

4- Ermeni Soykırımı yasa tasarısının ABD temsilciler Meclisi genel 
kurulunda yapılacak olan oylamasından önce hükümetiniz bu konuda 
ek tedbirler almayı düşünüyor mu? Düşünüyorsa bu tedbirler 
nelerdir? Türkiye'nin ABD ve Ermenistan ilişkilerinde herhangi bir 
değişiklik söz konusu mudur? Adı geçen ülkeiere ne gibi müeyyideler 
uygulanacaktır? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü 

SAYI :SPGM/2300-5s2> " *W \ % ü Yû*> ^ 
KONU: Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 12.10.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00;Ö2^/İ6M-686P/173-30T' 
sayılı yazılan. î . •*** ' \ v " '. ' ' ., . 

' ' \.t'•••.. . . .4 , t.» >•;••:•• -İVV 

' 7 
Ankara Milletvekili Saym Saffet Ankan Bedük'ün ilgide kayıtlı yazılarına konu.şqnı,,-,,.. 

önergelerinin yanıtlan ilişikte sunulmuştur. ' J '£'$$.'&"*[$( 
i, „ . . . İ ' . . 

Saygılanmla sunarım. 
t«*4İ »,•«•»*• 

İsmail CEfî 
Bakan • 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN SAFFET ARIKAN BEDÜK'ÜN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORU 

Sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı önce ABD Temsilciler Meclisi'nin Alt Komisyonunda, daha 
sonra da ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesinde kabul edilmiş ve tasan 
Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna sevk edilmiştir. Ermeni Tasamı ile ilgili girişimler daha 
önceki yıllarda da yapılmış, ancak sonuç bugünkü aşamaya getirilmeden dönemin 
iktidarlanmn ilkeli, tutarlı ve kararlı girişimleri sonucunda durdurulmuş idi. 

1. Yaklaşık 9 aydan beri, gerek Sivil Toplum örgütleri tararından, gerekse bazı basın 
organlannda sözde Ermeni Soykınmı Tasansı ile ilgili çalışmalar yapıldığı kamuoyu 
gündemine getirilmiş olmasına rağmen, bu konuda bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı gerekli 
tedbirleri niçin almamıştır? 

2. Yalan ve iftiralarla tarihimizi, milletimizi, bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü hedef 
alan sözde Ermeni Soykınmı yasa tasansımn bugünkü aşamaya gelmesini hükümetiniz nasıl 
değerlendiriyor? 

3. Ermeni Soykınmı yasa tasarısının engellenmesi konusunda iktidanmz hangi önlemleri 
almıştır. Bu önlemler yeterli midir? Bugüne kadar ki gelişmelerle ilgili olarak TBMM 
Üyelerini bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz? 

4. Ermeni Soykınmı yasa tasansımn ABD Temsilciler Meclisi genel kurulunda yapılacak olan 
oylamasından önce hükümetiniz bu konuda ek tedbirler almayı düşünüyor mu? Düşünüyorsa 
bu tedbirler nelerdir? Türkiye'nin ABD ve Ermenistan ilişkilerinde herhangi bir değişiklik söz 
konusu mudur? Adı geçen ülkelere ne gibi müeyyideler uygulanacaktır? 

CEVAP 

ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan sözde Ermeni "soykınmı" tasansıyla ilgili olarak 
alınması gereken tüm önlemler, Bakanlığımızca, Tasan'nm Temsilciler Meclisi'nin Alt 
Komitesine getirileceğinin öğrenildiği andan itibaren alınmıştır. Nitekim, ABD Yönetimi 
nezdindeki ısrarlı girişimlerimiz sonucunda Tasan'nm son anda geri çekilmesi sağlanmıştır. 

ABD'deki Ermeni lobisinin sözde "soykınm"la ilgili bir karar çıkartılması amacıyla gerek 
eyaletler düzeyinde, gerek Federal düzeydeki faaliyetleri 1970'li yıllardan beri devam 
etmektedir. Dolayısıyla, ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası ilişkiler Komitesi'nden geçen 
598 sayılı Karar Tasansı'm, yalnızca sön 9 ayda ortaya çıkmış bir gelişme olarak 
nitelendirmek doğru bir değerlendirme olmayacaktır. Anılan Tasan ilk olarak "H. Con. 
Res/55" adıyla 21 Mart 1997 tarihinde Temsilciler Meclisi gündemine gelmiştir ve Ermeni 
lobisi o tarihten beri bu Karar Tasansı'nı geçirmek için çaba göstermiştir. Temsilciler Meclisi 
üyelerinin Tasan'yla ilgili tutumlarında, bazı iç hesaplar ve oy kaygılan sözkonusudur. Bazı 
milletvekillerinin oy kaygılanyla ABD'nin milli menfaatlerini hiçe sayabildikleri ABD 
yönetimi tarafından da dile getirilen bir husustur. 
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Sadece 2000 yılı içinde, Ermeni lobisinin sözkonusu Karar Tasarısfnı geçirmek için üç 
girişimi olmuştur. 24 Nisan ve 28 Temmuz tarihlerinde Tasarı'yı Komite gündemine 
getirmeye yönelik iki ayn girişim, pek-çok kanaldan yürütülen yoğun faaliyetimiz sonucunda 
engellenmiştir. 

Bugüne kadar onlarca mensubunu Ermeni terörüne kurban vermiş olan Bakanlığımızın, 
Ermeni sorununa karşı büyük bir hassasiyeti bulunmaktadır. Sözde Ermeni "soykırımı" 
iddialarına ilişkin olarak Bakanlığımızın yayınlatmış olduğu onlarca kitap ve broşür 
bulunmaktadır. Bu kaynaklar, tüm dış temsilciliklerimizce gerektiği gibi dağıtılmakta ve 
Ermeni iddialarını çürütmeye yönelik faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir. 

Karar Tasansı'mn ABD Kongresi'nin bu oturumunun gündemden düşmüş bulunması 
muvacehesinde, amlan tasarıyla bağlantılı olarak ABD'ne bu aşamada bir yaptırım 
uygulanması üzerinde durulmamaktadır. Ancak, girişimi destekleyen Ermenistan'a karşı, 
Tasan'nm ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesince kabulü üzerine bir önlem 
olarak Ermenistan vatandaşlarına şuurda bandrolle vize itası uygulamasına son verilmiştir. 

Bu tür taşanlarla ileride de karşılaşılmasmın önlenmesine yönelik çaba ve çalışmalarımız ise 
sürdürülmektedir. Bu çerçevede Ermenistan Yönetimi'nin son dönemde gündeme getirdiği, 
tarihi dayanaklardan yoksun ve asılsız iddialarla sözde "soykınm"ın uluslararası planda kabul 
ettirilmesine yönelik benzer girişimleri destekler tutumunun, Ermeni halkının gerçek 
çıkarlarıyla bağdaşmadığı inancmdayız. Ermeni Htikümeti'niu bu tutumu karşısında 
Bakanlığımız ilgili birimleri diğer yetkili kurumlarla eşgüdüm halinde amlan ülkeye 
uygulanabilecek yaptınmlan değerlendirilmektedir. 
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43.- Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'm, Muğla'daki bal Üreticilerinin kredi 
borçlannm ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin sorusu ve Tanm ve KÖyişleri Bakam Hüsnü Yusuf 
Gökalp'in cevabı (7/2625) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve KÖyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf GÖKALP 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Muğla Meteoîali 

Muğla İlimizin orman içi ve orman kenarında yaşayan köylülerimiz, genelde 
arıcılık ve bal üretimi yaparak, geçimlerini temin etmektedirler. 

Ancak, 2000 yılı yaz sezonu, havaların sıcak ve nem oranının düşük olması, 
çam ağaçlanndaki "çam pamuklu koşnili" denilen böceğin; —İd bu böcek anlann bal 
yapmalannı temin eder- üreyememesine yol açmıştır. Bundan dolayı bal üretimi 
yapılamamış, üreticilerimiz maddi zorluk içine düşmüşlerdir. 

SORU : İlimiz Muğla'da yukarıda anlatılan afete manız kalan an balı 
üreticilerinin, Tanm Kredi Kooperatiflerine ve T.C. Ziraat 
Bankası'na olan kredi borçlannm 1 yd süre ile ve faizsiz olarak 
ertelenmesi mümkün müdür? 

238 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI :KDD-SÖ/1/01 ^ ^ .../10/2000 
KONU:Yazılı Soru önergesi * 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 12.10.2000 tarikyeJ<3rjJ&L-W<k 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2625-6871/17344 sayılı yazfsı. M frA : 

İlgide kayıtlı yazıda, Muğla Milletvekili Sayın Fikret a ait yazılı 
soru önergesi incelenmiş ve konu ile ilgili Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. : " t '*' 
Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP 

Bakan 
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YAZIL! SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi .-Fikret UZUNHASAN 
Muğla Milletvekili 

Esas No: : 7/2625-6871 

Muğla İlimizin orman içi ve orman kenarında yaşayan köylülerimiz, genelde 
arıcılık ve bal üretimi yaparak, geçimlerini temin etmektedirler. 

Ancak, 2000 yılı yaz sezonu, havaların sıcak ve nem oranının düşük olması, 
çam ağaçlarında, arıların bal yapmalarını temin eden "çam pamuklu koşnili"nin 
üreyememesine yol açmıştır. Bundan dolayı bal üretimi yapılamamış, üreticilerimiz 
maddi zorluk içine düşmüşlerdir. 

SORU: ilimiz Muğla'da yukarıda anlatılan afete maruz kalan arı balı 
üreticilerinin, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve T.C. Ziraat Bankası'na olan kredi 
borçlarının 1 yıl süre ile faizsiz olarak ertelenmesi mümkün müdür? 

CEVAP: 2000 yılında kuraklık nedeniyle köy tüzel kişiliğine veya şahıslarına 
ait çayır ve meralar ile yem bitkisi ekilişleri zarar gören hayvan yetiştiricilerinin 
hayvancılıkla ilgili kredi borçlarının ertelenmesi hakkındaki, 8 Ekim 2000 tarih ve 
24194 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1308 Sayılı Kararname gereği; 2000 
yılında kuraklık nedeni ile köy tüzel kişiliğine veya şahıslarına ait çayır ve meralar ile 
yem bitkisi ekilişleri %40 oranında zarar gören ve bu nedenle ödeme sıkıntısına 
düşen ve durumları il hasar tespit ve ihtiyaç komisyonlarınca belirlenen hayvan 
yetiştiricilerinin, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan hayvancılıkla 
ilgili 2000 yılı vadeli ve vadesi 2001 yılına sarkan tabii afetin vuku bulduğu tarihte 
günü gelmemiş hayvancılık, işletme ve yatırım kredisi borçlarına bir yıl süre ile faizsiz 
olarak erteleme imkanı getirilmiştir. 

Bu Kararname çerçevesinde bal üreticilerinin borçlarının ertelenmesi için 
Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
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44._ İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bakanlık bünyesindeki vakıflara ilişkin 
sorusu ve içişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/2639) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Sadettin TANIAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

rAjŞABCAll 
İstanbul MMeivekili 

.ıVI '> 

1- İçişleri Bakanlığı bünyesinde Polis Vakfı, Trafik Vakfı gibi kaç tane vakıf 
vardjr? .,«". ',. 

2- Bu vakıfların toplam gelirleri ne kadardır? 

3- Toplam kaç kişi çalışmaktadır? 
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T.C 
İÇİŞLERİBAKANLIĞI 

G Ü N L Ü D Ü R 

Sayı .'B.05.1.EGM.0.12.02.01 . . / .J2000 
Konu:Yazüı Sora Önergesi. 

T.B.M.M.BAŞÎCAMJĞINA 

İLGİ: Başkanlığınızın 12.10.2000 gfin ve A01.GNS.0J0.00.02-{7/2639)6888/6965 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Bülent AKARCALI taralından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen sora önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

J -İçişleri Bakanlığı bünyesinde Polis Teşkilatına yönelik; ülke genelinde yapılanmış Türk Polis Teşkilatını 
Güçlenâlpe Vakfı, AnkarajBursa ve İstanbul illerinde valiliklerin bünyesinde kurulu ve faaliyet gösteren fiç adet 
Trafik Vaka ile İstanbul ilinde kurulu ve faaliyette bulunan İ M Emniyet Teşkilatı Şehitleri Malulleri, Dul ve Yetimleri 
Eğitim Yardım Vakfi bulunmaktadır. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfi'na ilişkin bilgiler (son beş yıllık gelirler, 
bu gelirlerin nerelerden elde edildiği, giderler ve giderlerin nerelere yapıldığı,şu anda çalışan personel sayısı) İstanbul 
Milletvekili Sayın Bülent AKARCALI'mn. vermiş oldugu.(7-2642/ 6891) S A y ^ a a / s ^ c e v a b a ^ 

2-Üç ilimizde kurulu ve fâaliyette bulunan Trafik Vakıflarından İstanbul.Tıafik Vakfına ait bilgiler (son beş yıl
lık gelirler.bu gelirlerin nerelerden elde edildiği.giderler ve giderlerin nerelere yapılchğı,şu anda çalışan personel sayısı) 
adı geçen Sayın Milletvekfli'rrin vermiş olduğu (7-2641/6890) sayılı önerge cevabında ilerümiştir. 

Ankara Trafik Vakffrmı (1 Ocak-lU B i m 2000 tarihleri arasında) "bağışlardan, fiye aidatlarından, araç -
kiralarından, Demetevler oto parkı kirasından, Atestaş A.Ş'den elde ettiği (şirketin % 0,990 hissesinin vakfa ait olduğu) 
gelfrlerinin;(332.444.651.216 İL) olduğu, 

2000 yılı itibariyle yapılacak genel kurul toplantısı ile tasfiyesi düşünülen Bursa Trafik Vakfi'mn 01.01.2000-
30.09.2000 tarihleri arasında toplam faiz ve bağış, gelirlerinin; (77.944.000.000 TL olduğu)., 

Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri Malulleri, Dul ve Yetimleri Eğitim Yardım Vakfi'mn sosyal fâaliyetlerden, 
kiralardan/aizlerden, bağışlardan ve diğer olağan dışı elde ettiği 1999 yılı gelirlerinin; (205.564.092.966TL olduğu), 

3- Ankara Trafik Vakfinda (4) kişinin ,Bursa Trafik Vakfında (1) kişinin, Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri 
M M î a i , M \ e Y t M e r i E p m ^ arûnn VâSı'nûa da (4)1nşmm çalışmakta dlduMrarı anlaşûmıştor. 

Biberinize arz ederim. 

Sadettin TANTAN ' \ 
İçişleri Bakam 
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45.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bakanlıklara bağlı vakıf sayışma ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı (7/2640) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent EgEVİT tarafından yazılı 
olarak cevaplartâinlmastrtt arz ederim. 

Devletin kamu hizmetleri çeşitli Bakanlıklar tarafından kurulan ?VakıWârla' 
karşılanmaktadır. Polis Vakfı, İstanbul Trafik Vakfı gibi. '" • • :• •..*.•;- -• .!*••• iv • 

1-Hangi Bakanlıkta hangi Vakıf vardır? 

2- Bunların isimleri ve amaçları nelerdir? _ ....;.. V. .. 

3- Bımiarm son üç ytlttk gelirleri ne kaderdir? 

4- Bu Vakıflarda kaç kişi çalışmaktadır? 
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T.C. 
DEVLET B A K A N L I Ğ I 

SAYI :B.O2.O.OO6/0/-.££&3 2 lf/BDO0 
KONU :Soru Önergesi-

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ' : 12.10.2000 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-7/2640-6889/17376 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Bülent AKARCALI tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve 
tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan 7/2640-6889 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

Başbakanlık ve Bakanlıklar bünyesinde; Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulu 
231 adet vakıf bulunmaktadır. Bu vakıflann, hangi Bakanlık bünyesinde kurulduğu (Ek-1'de) 
belirtilmiştir. - " İ T 7 A " - i - ' " " " " • . 

Vakıflann amaçlan özetle; bünyesinde kurulan kurumun i.eHonomik;: sosyal ve kültürel 
ihtiyaçlannı karşılayarak, istenilen nitelik ve niceliğe ulaşması için maddi ve manevi katkıda 
bulunmak, kurum personeli arasında ekonomik, sosyal ve kültürel yardımlaşma ve dayanışmayı 
sağlamaktır. j 

Vakıflarca, her yıl düzenlenen hesap hülasası, bilanço ve gelir-gider cetvelleri -bağlı 
bulundukları Vakıflar Bölge Müdürlüklerine verilmekte, bu bilgi ve belgeler ilgili Bölge 
Müdürlüklerinde muhafaza edilmektedir. 

Sayılan 231 olan sözü edilen vakıflann, ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim ettikleri bilgi ve 
belgeler doğrultusunda, son üç yıllık gelirlerinin tespit edilmesi zaman isteyen özel bir çalışmayı 
gerektirmektedir. 

Türk Medeni Kanunu'na göre kurulu vakıflar, özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliği olan 
kuruluşlardır. Kuruluş senetlerinde yer alan hükümler çerçevesinde faaliyette bulunmak amacıyla 
vakfın yetkili organının belirleyeceği sayıda personel çalıştırabilirler. 

Söz konusu vakıfların, çalıştırdıkları personel sayısını Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 
bildirmeleri zorunlu olmadığından, bu vakıflarda kaç kişinin çalıştırıldığına dair Vakıflar Genel 
Müdürlüğü'nde kayıtlı herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr.Yüksel YALOVA 
Devlet Bakanı 
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KAMU VAKIFLARI 

BAŞBAKANLIK BÜNYESİNDE KURULU VAKIFLAR 

1. BAŞBAKANLIK TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VE TANITMA VAKFI 
2. M.İ.T. PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK VE DAY. VAKFI 

DEVLET BAKANLIKLARI BÜNYESİNDE KURULU VAKIFLAR 

1. DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GEN.MÜD.MENS. VAKFI 
2. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MENSUPLARI VAKFI 
3. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI MENS.SOS.GÜV.DAY. VAKFI 
4. T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI 
5. T.C. MERKEZ BANKASI MENS.SOSYAL YARD.SAN. VAKFI 
6. T.C. MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOS.GÜV.VE YARD. VAKFI 
7. ZİRAAT BANKASI İSTANBUL PERSONELİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI 
8. TÜRKİYE DİYANET VAKFI 
9. GENÇLİK VE SPOR VAKFI 
10. TAPU KADASTRO GENEL MD.MENS.SOS.YARD.EĞİTİM EMEKLİLİK VAKFI 
11. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. PERSONELİ YARD. VE EK SOS.GÜV. VAKFI 
12. GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI MENS.SOS.YARD. VE DAY. VAKFI 
13. GÜMRÜKLER MUHAFAZA TEŞKİLATINI GÜÇLENDİNRME VE MEN. DAY.VAKFI 
14. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ SOS.YARD. EMEKLİLİK VAKFI 
15. T. VAKIFLAR BANK.T.A.O. MEMUR VE HİZ. EMEK.YARD. VE SAN. VAKFI 
16. VAKIFBANK PERS. ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI 
17. T. VAKIFLAR BANKASI MENS.SOS.YARD. VAKFI 
18. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI VE BAĞLI KURULUŞL. MENS.SOS.YARD.DAY.V. 
19. KÖY HİZMETLERİ MENS. VE EMEK.SOS.YARD. VAKFI 
20. T. EMLAK BANKASI A.Ş. MENS.EMEKLİ VE YARD. SAN. VAKFI 
21. T. EMLAK KREDİ BANKASI PER.SAĞUK VE SOS. YARD. VAKFI 
22. T. EMLAK BANKASI A.Ş. MUN.SOS. GÜV. VE YARD. VAKFI 
23. DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GEN.MD.MENS.SOS.YARD.VE DAY. VAKFI 
24. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ YARD. VAKFI 
25. DENİZCİLİK BANKASI T A Ş . PER.YARD. VAKFI 
26. T.R.T KURUMU PERS.SAĞÜK VE SOS. YARD. VAKFI 
27. RADYO VE TELEVİZYON YÜKSEK KURULU SOS. YARD. VAKFI 
28. T.C. BAŞ.BASIN YAYIN ENF.GEN.MÜD.PER.SOS.YARD.DAY. VAKFI 
29.TRT ÇOCUK VE GENÇLİK VAKFI 
30.TEKEL MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 
31.ÇAYKUR SOS.YARD. VE KÜLTÜR VAKFI 
32. MİLLİ PİYANGO İDARESİ MENSUPLARI YARD. VAKFI 
33. S.H.VE Ç.E.K. GEN. MD. ŞEYH ZAYED ÇOCUK KORUMA VAKFI 
34. SOS.HİZ.VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GÜÇLENDİRME VAKFI 
35.TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU YARD. VAKFI 
36.T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BŞK.MEN.SOS.GÜV.VE YARD.VAKFI 
37. EREĞLİ DEMİR-ÇELİK FAB.T.A.Ş. MEN.YARD.SAN. VAKFI 
38.TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. PERSONELİ VAKFI 
39. PETROL OFİSİ MENS.SOS.GÜVENLİK VAKFI 
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40. KARABÜK DEMİR VE ÇELİK İŞLT.BİRİKTİRME VE YARDIM VAKFI 
41.T. DEMİR ÇELİK İŞLT.MENS.YARDIM SANDIĞI VAKFI 
42. YEM SANAYİ PERSONELİ SAĞLIK VE SOS.YARD. VAKFI 
43. ET VE BALIK KURUMU MENSUPLARI VAKFI 
44. ŞEKER SANAYİ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 
45. D.M.O. PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI 
46. T.TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ SAĞLIK EĞİTİM VE YARD. VAKFI 
47. T.C. BAŞKAKANLIK ÖZELLİŞTİRME İDARESİ MENS.SOS.GÜV. VAKFI 
48. BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA HAS. KLİNİKLERİNE YAR. VAKFI 
49. BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA HAS. GELİŞTİRME VAKFI 

ADALET BAKANLIĞI 

1.ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI 
2.YARGITAY HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI 
3.DANIŞTAY HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI 
4.ADALET MENSUPLARI DAY. VAKFI 
5.ADALET TEŞKİLATI EK EMEKLİLİK SANDIĞI YARD. VAKFI 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

l.TÜRK POLİS TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI 
2.NÜFUS HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI 
3 JANDARMA ASAYİŞ VAKFI 
4.BALIKESİR ÖZEL İDARE VE PERSONELİ VAKFI 
5.ŞIRNAK İLİ VE İLÇELERİNİ GELİŞTİRME VAKFI 
6.MUŞ İLİ VE İLÇELERİ KÖY KORUCULARI EĞ. VE SAĞ.VE DAY. VAKFI 
7.SİİRT İLİ VE İLÇELERİ KÖY KORUCULARI SAĞ. EĞT.DAY.VAKFI 
8. ANKARA TRAFİK VAKFI 
9. İSTANBUL TRAFİK VAKFI 
10. DARÜLACEZE VAKFI 
ll.TEKİRDAĞ SOSYAL HİZMETLER VAKFI 
12.BURSA TRAFİK VAKFI 
13.ADANA ÖZEL İDARE VE PERSONELİ VAKFI 
14.İ.DOKUZAĞAÇLI VE HURİYE UĞURLUDOĞAN EMNİYET TEŞ. ŞEH. DL 
YET.MALULLERİ YARDIM VAKFI 
15.ANKARA ÖZEL İDARE PERSONELİ VAKFI 
16.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEN. EŞLERİ EĞİT.KÜLVE DAY.VAKFI 
17.ADIYAMAN İLİ VE İLÇELERİ KÖY KOR.SOS.KÜLEKONOMİK DAY.VE YARD.VAKFI 
18. SİVİL SAVUNMA MENSUPLARI SOSYAL YARD. VE DAYANIŞMA VAKFI 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

l.DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MENS.SOS.GÜV.VE YARD. VAKFI 
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MALİYE BAKANLIĞI 

1.ARSA OFİSİ GEN.MÜD.MENS.SOS.YARD.EĞİT.VE EMEKLİLİK V. 
2.MALİYE ÇALIŞANLARI ÇOCUK EĞİTİMİ VE GELVAKFI 
3.İSTANBUL MALİYE VAKFI 
4.T.C.EMEKLİ SANDIĞI MENS.SOS.GÜV. VE YARD. VAKFI 
5.MALİYE HESAPUZMANLARI VAKFI 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

l.İLLER BANKASI MENS.YARD.VE EMEKLİLİK VAKFI 
2.KARAYOLLARI VAKFI 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

l.P.T.T. VAKFI 
2.P.T.T.İŞÇİLERİ SOS.YARD.VAKFI 
3.TCDD.Yİ GELPER.DAY.VE YARD. VAKFI 
4.DEMİRYOLLARI VE LİMANLAR VE HAVA YOLLARI İNŞ.GEN.MÜD.PER.SOS.YARD.V. 
5.T.H.Y.A.O. PERS.SOS.YARD.VAKFI 
6.TELETAŞ MENS.SOS.YARD.VE EĞİTİM VAKFI 
7.D.H.M. İŞLGEN.MÜD.ME.YARD.VAKFI 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

1. ÇORUM TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ TURİZM HİZMETLERİ GELİŞTİRME VE DES.V. 
2. TARIM KREDİ KOOP.MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI. 
3. TARIM İLT.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEENSUPLARI YARD.V. 
4. T.M.O.MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI V. 
5. TARIM TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VE HİZ.YAYMA VAKFI. 
6. TARIMSAL MEK.EĞİTİM MERKEZİ PER.SOSYAL YARDIM VE EMEKLİLİK V. 
7. TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMU V. 
8. MANİSA İL TARIM TEŞ.GÜÇ.HİZ.YAYMA VE DAY V. 
9. SİNOP İLİ TARIM TEŞ.GÜÇ.HİZMET YAYMA V. 
10.AMASYA TARIM İL MÜD.HİZMET DEST.GELİŞ.V. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

1. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MENS.DAYANIŞMA V. 
2. S.S.K. PERSONELİ YARDIMLAŞMA V. 
3. SAĞLIK TESİSLERİNİ GÜÇLENDİRME V. 
4. BAĞKUR PERSONELİ YARDIMLAŞMA V. 
5. İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU MENS.YARD.VE EĞİTİM.VE EMEK.V. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

1. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME V. 
2. AZOT SANAYİ T A Ş . PERSONELİ YARDIMLAŞMA V. 
3. M.K.E. KURUMU MENSUPLARI YRD.V. 
4. SEKA MEMUR SAĞLIK EĞİTİM VE YARD.V. 
5. İGSAŞ MENS.SOS.YARD.SAN.V. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

1. E.İ.E.İDARESİ SAĞ.VE SOSYAL YARD.V. 
2. T.E.K.VAKFI. 
3. DEVLET SU İŞLERİ V. 
4. KEPEZ VE ANTALYA HAV.ELEKT.SANT.PER.EMEK.V. 
5. İSKENDERUN DEMİR ÇELİK MENS.BİR.VE YARD.V. 
6. İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.VE İDARİ ELEMANLARI EĞİ.SOS.YARD.V. 
7. DEMİR ÇELİK İŞLT.MENS.SAĞ.EĞİ.VE SOS.YARD.V. 
8. T.KÖMÜR İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI SOSYAL DAY.V. 
9. BOTAŞMENS.SOS.GÜV.VEYARD.SAN.V. 
10.T.K.İ.ÇAUŞANLARI SOSYAL DAYANIŞMA V. 
ll.ŞIRNAK ENERJİ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI SOSYAL YARD.VE DAY.V. 

KÜLTÜR BAKANLIĞI 

1. DEVLET TİYATROLARI V. 
2. MİLLİ KÜTÜPHANE BİLGİ VE DAY.V. 
3. İZMİR MİLLİ KÜTÜPHANE V. 
4. DEVLET TİYATRO OPERA VE BALE ÇAL.YARD.V. 
5. KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TABİAT VARUKLARINI KORUMA DEĞ. V. 

ORMAN BAKANLIĞI 

1. ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN ÇOCUKLARINI OKUTMA V. 
2. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARD.V. 
3. T.ORMAN MUH.ME.KALDAY.V. 
4. MİLLİ PARKLAR VE AV YABAN HAYATI GENELMD.TEŞ.GÜÇ.V. 
5. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİ GÜÇLENDİRME VAKR 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

1. TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ V. 
2. ANKARA NUMUNE HASTANESİ SAĞLIK V. 
3. S.B.ANKARA HASTANESİ SAĞLIK V." 
4. ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ V. 
5. ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ SAĞLIK V. 
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6. TÜRKGASTROENTOROLOJİV. 
7. ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ VE DİYALİZ V. 
8. GAZİANTEP DEVLET HASTANESİ V 
9. İSTANBUL HUZUR HASTANESİ VE DİNLENME EVLERİ V. 
10. YALOVA DEVLET HASTANESİ V. 
ll.BAYKENTTAKSİM DEVLET HASTANESİ V. 
12. İSTANBUL TAKSİM HASTANESİ V. 
13. HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ V. 
14.TÜRK ONKOLOJİ V. 
15. HASEKİ HASTANESİ V. 
16. ÇINARCIK HASTANE VE HUZUREVİ V. 
17.SÜLEYMANİYE DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HASTANEESİ V. 
18.TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ SAĞLIK VE EĞİTİM V. 
19. ŞİŞLİ ETFAL HASTANEESİ V. 
20. SAĞLIK HİZM.VE SARAY DEVLET HAST.GÜÇLENDİRME EĞİT.V. 
21. MANİSA AKIL VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE YARDIM V. 
22. NUMUNE HASTANESİ V. 
23.SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM V. 
24. SAĞLIK BAKANLIĞI MENSUPLARI V. 
25. SAĞLIK BAK.MENS.SOSYAL YARD.VE DAY.V. 
26. BAKIRKÖY AKIL HASTANESİ V. 
27. MERSİN DEVLET HASTANESİ V. 

- 2 4 9 -



T.B.M.M. B : 12 7 . 1 1 . 2000 O : 1 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜNYESİNDE KURULU VAKIFLAR 

1. MİLLİ EĞİTİM VAKFI 
2. MİLLİ EĞİTİM SAĞLIK EĞİTİMİ VAKFI 
3. TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ VAKFI 
4. M.E.B.KADIKÖY SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ VAKFI 
5. KADİRLİ ANADOLU LÎSESt EĞİTİM V. 
6. ANKARA ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM V. 
7. ANKARA TİCARET LİSESİ EĞİTİM VE DAYANIŞMA V. 
8. ANKARA 50.YIL LİSESİ EĞİTİM V. 
9. ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
10. ZONGULDAK MEHMET ÇELİKEL LİSESİ V. 
11. KARADENİZ EREĞLİSİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
12. ANKARA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
13.ÇANKAYA MEHMET EMİN RESULZADE ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
14. İMAM HATİP LİSESİ VE KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE YARDIM V. 
15.MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSELERİ EĞİTİM V. 
16.ANKARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞT.VE KÜLTÜR V. 
17.ZONGULDAK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ V. 
18.KIRIKKALE ANADOLU TEK.LİS.ENDÜSTRÜ MES.LİS.EĞİTİM V. 
19.ANKARA BAHÇELİEVLER DENEME LİSESİ EĞİTİM V. 
20.SEYRANBAĞLARI LİSESİ EĞİTİM V. 
21.AHMET BAHADIR İLHAN İLKÖĞRETİM OKULU KORUMA V. 
22.METİN- NURAN ÇAKALLIKLI ANADOLU LİSESİ KÜLTÜR VE EĞİTİM V. 
23.KOCAELİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
24.BURSA TİCARET LİSESİ GÜÇLENDİRME EĞİTİM VE KÜLTÜR V. 
25.EDİRNE ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
26.LÜLEBURGAZ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
27.LÜLEBURGAZ LİSESİ EĞİTİM V. 
28.KEŞAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
29.ERZURUM LİSESİ KÜLTÜR VE EĞİTİM V. 
30.BEYOĞLU ANADOLU LİSESİ ÇTÜRK İNGİLİZ KIZ LİSESİ)V. 
31.NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ HİGH SCHOOL EĞİTİM V. 
32.İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM V. 
33.SULTANAHMET TİCARET LİSELİLER EĞİTİM V. 
34.KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
35.CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
36.BEŞİKTAŞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
37.KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM V. 
38.TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
39.PROFİLO ANADOLU TEKNİK LİSESİ EĞİTİM V. 
40.BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
41.İSTANBUL KADIKÖY KIZ LİSESİ EĞİTİM VE KÜLTÜR V. 
42.KENAN EVREN LİSESİ EĞİTİM VE KÜLTÜR V. 
43.EDİRNE LİSESİ EĞİTİM V. 
44.HAYDARPAŞA LİSESİ EĞİTİM V. 
45.CUMHURİYET LİSESİ EĞİTİM V. 
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46.MALKARA HÜSNİYE HANIM TEKNİK LİSE VE END.MES.LİS.EĞİTİM V. 
47.MALKARA LİSESİ EĞİTİM V. 
48.SAİNT JOSEPH LİSESİ EĞİTİM V. 
49.PENDİK LİSESİ EĞİTİM V. 
50.HAYRULLAH KEFOĞLU LİSESİ EĞİTİM V. 
51.MALKARA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
52.KASTAMONU ABDURRAHMAN PAŞA LİSESİ EĞİTİM V. 
53.KANDİLLİ KIZ LİSESİ KÜLTÜR VE EĞİTİM V. 
54.ŞEHREMİNİ LİSESİ EĞİTİM V. 
55.EYÜP LİSESİ EĞİTİM V. 
56.İSTANBUL KIZ LİSESİ EĞİTİM V. 
57.BEŞİKTAŞ LİSESİ KÜLTÜR VE EĞİTİM V. 
58.BAHÇELİEVLER LİSESİ EĞİTİM V. 
59.YALOVA LİSESİ EĞİTİM V. 
60.DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ EĞİTİM V. 
61.FLORYA TEVFİK ERCAN LİSESİ EĞİTİM KÜLTÜR VE YARD.V. 
62.BORNOVA ANADOLU LİSESİ^ĞİTİM V. 
63.İZMİR TİCARET MESLEK LİSESİ EĞİTİM V. 
64.İMAM HATİP OKULU VE DİYANET SİTESİ V. 
65.ÇORUM İMAM HATİP LİSESİ KURMA VE KORUMA V. 
66.ALACA İMAM HATİP LİSESİ KORUMA VE KORUMA V. 
67.ÇAYELİ İMAM HATİP LİSESİ V. 
68.YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KUR.MENS.SAĞ.EĞİ.YARD.V. 
69.YURTKUR SOS.YARD.DAY.GÜÇ.VE GEL.V. 
70.MALTEPE İMAM HATİP LİSESİ VE İLMİ ARAŞTIRMALAR V. 
71.İSTANBUL İLİ B.EVLER İLÇESİ KAZIM BEYAZ MESLEK OKULU ZİH.ENG.O.V. 
72.İSTANBUL ERKEK LİSELİLER DAY.V. 
73.GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ V. 
74.AYDIN İLİ MİLLİ EĞİTİM GÖREVLİLERİ SOS.YARD.DAY.V. 
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46.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale M.K.E.'ne eylül-ekim aylan 
içinde alınan personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakam Sabahattin 
Çakmakoğlu'nun cevabı (7/2648) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent ECEJflT tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 06.10.2000 

0*^ 
Kcmnl AjLBÂYRAK» * 
Kırıkkafel^tillet^eitili' 

1- Kırıkkale M.K.E. Kurumlarına ( 1 Eylül 2000- 9 Ekim "2000) 
tarihleri arasında kaç kişi işe alınmıştır? 

2- Bu alınan kişiler hangi vasıftadır? 
3- Alınan kişiler kimlerdir? 
4- Bu alınan kişiler hangi usulle işe alınmışlardır? 

T.C. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

A N K A R A 

KAN.KAR. : 2000/7033-GK 0. KASIM 2000 

V NU : Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : (a) TBMM. Bşk.lığmm 12/10/2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02 
7/2648-6911/17432 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 17 Ekim 2000 tarihli ve B.02.d.KKG.0 /(^19^0Ş^4.ÖŞf7 sayıl 
v a z ı s l - J uf.) ')** fî» i$,\"•-.:•: • •••.>ıS'tf-A* 

ı i r"-rr 
Cırıkkale Milletvekili Kemal ALBAYRAK tarafından Sayın BaşbakaFUa-t^vcih edilen -ve 

lig' ) Izerne İlgi (b) ile cevaplandırılması istenilen 7/264;8 sayılı Yazılı So&ı <3Wfe*S68iWir 
ce .< ' ..k'te sunulmuştur. *« •-- —~»— — - ^ 

Arz ederim. 
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KİRİKKALE MİLLETVEKİLİ KEMAL ALBAYRAK TARAFINDAN VERİLEN 
7/2648 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

1. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Kırıkkale işyerlerinde, 1/9/2000-9/10/2000 
tarihleri arasında 21 kişi işbaşı yapmıştır. 

2. Kurumun Kırıkkale'deki işyerlerinde işbaşı yaptırılan kişilerden 20'si özürlü 
kontenjanından, biri ise Terörle Mücadele Kanunundan istifade ile işbaşı yapmıştır. 

3. Dönem içerisinde işe alınan kişilerin isim ve vasıfları aşağıdaki listede belirtilmiştir. 

Murat PEKDOĞAN 
Hayri GÜLEÇ 
Suat GÜRLER 
Salih YILDIZ 
M.AkifSIDDIKOĞLU 
ömerBOZKURT 
UğurTEZCAN 
Hakan ADAM 
Dursun ITIK 
Oğuz Kaan AKKAYA 
Soner GENÇER 

Özürlü 
özürlü 
özürlü 
özürlü 
özürlü 
özürlü 
Özürlü 
özürlü 
Özürlü 
özürlü 

Tarık BAYINDIR 
Erkan İLHAN 
Erhan İPEK 
Isa EKİNCİ 
Harun KARATAT 
Mustafa NARİN 

özürlü 
özürlü 
özürlü 
özürlü 
özürlü 
özürlü 

O.Bahadır Erdal DEMİR özürlü 
Mustafa YAĞCIOĞLU 
Fuat KÜÇÜKYILMAZ 
Hakan Ö2JÜRK 

Terörle Mücadele Kanunu uyarınca 

özürlü 
özürlü 
özürlü 

4. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Olarak İstihdam edilecek ̂ özürlüler hakkthda 
Uygulanacak Sınav Yönetmeliğimin Geçici 1. Maddesinde "İlk merkez sınavın yapılacağı 
tarihe kadar; Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından Sakatların istihdamı Hakkında Tüzük 
hükümleri çerçevesinde özürlü istihdamına devam edilir." Hükmünü haizdir. 

19.09.2000 tarih ve 24175 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Merkezi Sınav 
Kapsamındaki özürlü ve Eski Hükümlüler ile Kapsam Dışındaki özürlü ve Eski Hükümlülerin 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Olarak Alınmalarına İlişkin Tebliğ"de de, "ilk merkezi 
sınavın yapılacağı tarihe kadar, Kamu Kurum ve Kuruluşlan tarafından özürlü ve Eski 
Hükümlülerin istihdamı Hakkında tüzükler doğrultusunda özürlü ve eski hükümlü istihdamına 
devam edilecektir." hükmüne yer verilmiştir. 

Bahse konu 20 kişi, bu çerçevede doğrudan işbaşı yaptırılmak suretiyle kurumun 
Kırıkkale işletmelerinde göreve başlamışlardır. 

Bir kişiye ise, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 
"Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malûl Olanların Yakınlarının ve çalışabilecek durumdaki 
Malûllerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik" gereğince ve 
İçişleri Bakanlığının 02.08.2000 tarih ve 14356 sayılı yazısı uyarınca işbaşı yaptırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

bahattih ÇAKMAKOĞLU 
Savunma Bakanı 
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T p M . . 47'" ^ Mi"etvekili M.Zeki Çelik'in, Düzce-Çilimli İlçesinde depremden zarar gören 
Tekel binasına ıhşkın sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı (7/2657) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçttiğün %'ncı maddesi gereğince aşağıdaki sorularımın Devlet 
Bakanı Rüştü Kazım Yücelen tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasım 
arzederim. 

M. Zeki Çelik 
Ankara Milletvekili 

cW 

1. Düzce Çilimli ilçesinde bulunan Tekel binası depremde hasar 
görmüş ve yıkılması öngörülmüştür. Ancak daha sonra onarım 
kapsamma alınmıştır. Sözkonusu Tekel binasının başka bir bina yerine 
onarıldığı iddiaları doğru mudur ? 

2. Bu iddialar doğruysa onarım iptal edilecek mi ? 

- 2 5 4 -



T.B.M.M. B : 12 7 .11.2000 O : 1 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
(Sn. Rüştü Kazım YÜCELEN) 

SAYI :B.02.0.009/ 2.T-Z/L- ANKARA 

KONU: Sora Önergesi 0.£ .| 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 17.10.2000 tarih ve A:ÛL0.GN.S.0.'10.0Ö.Ö2T 
7/2657-6931/17488 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M.Zeki Çelik'in Düzce-Çilimli İlçesinde depremden zarar, gören jekel 

binasma ilişkin yazalı soru önergesine verilen cevap İç Tüzüğün '99. maddesine istinaden ektle-

sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Rüştü Kazın> YÜCEDEN 
Devlet Bakanı 

255-
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SN. M.ZEKİ ÇELİK'İN 
09.10.2000. GÜN VE 7/2657-6931/2218 SAYILI YAZILI SORU 

ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAP 

CEVAP r 17 Ağustos tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen depremden 
sonra, Bakanlığım ilgili kuruluşu Tekel Genel Müdürlüğüne ait olup bu bölgede bulunan tüm 
bina ve tesisler kontrole tabi tutulmuştur. 

Depremden hasar gören ve içinde 9443 balya tütün mevcut olan Çilimli Y.T.B. 
İşletme Müdürlüğü binasının da konsol taşıyıcısı dış duvarlarının ilave betonarme perde ile 
takviyesi, kiriş ve kolonlann yapı kimyasallanyla güçlendirilmesi işi, Tekel Genel Müdürlüğü 
İnşaat ve Tesisler Dairesi Başkanlığınca 20.08.1999 tarihinde kurulan teknik heyet tararından 
tespit edilmiştir. 

Müessese Yönetim Komitesinin 28.12.1999 tarih ve 469 sayılı karan sonucu 1999 Yılı 
Bayındırlık Bakanlığı Birim fiyatlan ile Çilimli Y.T.B. işletme Müdürlüğü binası Deprem 
takviye işinin yapılmasına karar verilmiştir. 

11.01.2000 tarihinde ihale edilen işe, 15.02.2000 tarihinde başlanabilmiş ve 
24.03.2000 tarihinde de bitirilmiştir. 

Dolayısıyla soruda belirtilen söz konusu binanın yıkılması öngörülmediği gibi, bu bina 
yerine başka bir binanın onanldığı iddiasının da gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Bina 
yaptınlan takviyesi ile denetime açık olup, bahse konu depoda halen 9443 denk tütün 
mevcuttur. 
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48.- Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, bir televizyon kanalında yayınlanan yarışma 
)rogramında yöneltilen soruya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kazım 
fücelen'in cevabı (7/2705) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Bülent EGEVİT tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. l£nJ5öüö 

Mustafa E p N > ^ \ 
Karabük MtHetvekili. \ 

13 Ekim Perşembe günü ATV televizyon kanalında yayınlanan 
"Ağırlığınca Altın Yanşma" programında Safranbolu'nun hangi ilin ilçesi 
olduğu sorusunda gösterilen şıklar arasında Zonguldak, Sinop ve Amasya 
illeri yer alırken, doğru cevabın Zonguldak olduğu açıklandı. 

1- Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dopdolu olan Safranbolu ilçemiz 1995 
yılında il olan Karabük ilimize bağlanmıştır. Reyting uğruna, yanlış 
bilgilerle halkımızı yanlış bilgilendiren bu medya kuruluşuna R.TÜK 
aracılığıyla bir cezai müeyyide uygulamayı düşünüyor musunuz. 9 
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D . V L . T ^ k A N L l C l 
(Sn. Rüştü Kazım YÜCELEN) 

SAYI :B.02.0.009/ 2^2>e> ANKARA 

KONU : Soru önergesi Q.g /f 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) 24.10.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.0q.02:7/2705-7025/ . 
17770 sayılı yazınız. ' ~~s*\ N" r" 

b) Başbakanhğm 26.10.2000 tarih ve B.02.0.KKG.Q.1'2/106-311-9-5120 
sayılı yazısı. 

[ . . ; • . . . .w M 
Karabük Milletvekili Sayın Mustafa Eren'in Saym Başbakanımıza-tevcih ettiği-

ve Saym Başbakanımızm da tarafımca cevaplandınlmasını tensip ettiği 7/2705-7025 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap, TBMM İçtüzüğünün 99. maddesine 
istinaden ekte sunulmaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Rüştü Knzım YÜCELEN / 
Devlet Bakanı 

KARABÜK MİLLETVEKİLİ SN. MUSTAFA EREN'İN 
24 EKİM 2000 GÜN VE 7/2705-7025/17770 SAYILI YAZILI SORU 

ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAP 

Bilindiği gibi radyo ve televizyonlardaki yayınlar., dolayısıyla müeyyide 
uygulama yetkisi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunundur. 

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanunun 
4'üncü maddesinin "h" bendinde yer alan "Türk milli eğitiminin genel amaçlarına, 
temel ilkelerine ve milli kültürün geliştirilmesi" ve "1" bendinde yer alan "Haber ve 
olaylan çabuk ve doğru bir şekilde sunulması" ilkeleri doğrultusunda 13 Ekim 2000 
tarihinde yayınlanan yansına programı değerlendirilerek, rapor halinde Üst Kurula 
sunulacaktır. 
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49.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Emekli Sandığı Bursa Çelik Palas Oteli 
projesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'm cevabı (7/2706) 

TÜRKİYE BÜYÜK hİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılması istemiyle aşağıdaki sorularımı arzederim.1811012000 

/Ertuşrtil YALÇINBAYIR 

/ Bursa M*4=lvtv&l{îli 

SORULAR 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü S7F 000U0 Bursa Çelik 

Palas Yeni Otel Projesi ile ilgili olarak: 

l-Projenin toplam tutarı,önceki yıllar harcaması ve 2000 

yılı ödeneği ne kadardır? Bu ödenekten bu yıl içinde 

şimdiye kadar yapılan harcama miktarı nedir? 

2-Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir? 

3-Projenin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Projenin 

2001 yılı ödeneği nedir? Proje ne zaman bitirilecektir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.PER.0.29/l-22-420 

KONU:Yazılı Soru Önergesi. 

07.11.00 5 7 1 2 0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 24.10.2000 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2706-7026/17771say4İtym^^rM;^T'"^ 

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YAI<aNB$ffl^^ 
kuruluşu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Bursa" Yeni Çelik IPala^'öföl? 
projesi ile ilgili 7/2706-7026 Esas No.lu yazılı soruLönergesine-ilişkjn'-eevabım*--
ekte gönderilmiştir. i *V.W9»' 

Bilgilerine arz ederim. 

Sümer ORAL Q^ 
Maliye Bakanı 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR 
TARAFINDAN VERİLEN YAZILI SORU ÖNERGESİNDE 

YER ALAN HUSUSLARA İLİŞKİN 
CEVABIM 

Sandığımız Bursa Yeni Çelik Palas Oteli hakkında Bursa Milletvekili 
Saym Ertuğnıl YALÇINBAYIR'ın T.B.M.M. Başkanlığına vermiş bulunduğu 
18.10.2000 tarihli soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevaplanmız 
aşağıda sunulmuştur. 

1- Projenin toplam tutarı: 1987 - 2000 yılı itibariyle; 
4.446.000.000.000.-TL. 

Ctaki Y\\\2s karcamfca •. \%1 - 200G y\\\ itibari?^ . . 

1987 Yılı ödeneği 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

' 

(t 

(( 
«c 

tc 

« 
tc 

«« 
(( 
M 

(« 
« 
« 

TOPLAM 
2000 Yılı Ödeneği 

TOPLAM 

280.000.000;-^,' 
1.000.000.000.-TL. 
6.000.000.000.-TL. 
8.000.000.000.-TL. 

22.000.000.000.-TL. 
30.000.000.000.-TL. 
80.000.000.000.-TL. 
50.000.000.000.-TL.. 
90.000.000.000.-TL. 
130.000.000.000.-TL. 
290.000.000.000.-TL. 
250.000.000.000.-TL. 

1.050.000.000.000.-TL. 
2.007.280.000.000.-TL. 
2.400.000.000.000.-TL. 
4.4W.2S0.000.000.-TL. 

Tesisin 2000 yılı ödeneği 2.400.000.000.000.-TL.dir. 
(Ek ödenek dahil) 

Bu ödenekten; 
9 Aylık harcama (30.09.2000) 1.680.806.000.000.-TL. 
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(Yıl sonu itibariyle; Personel giderleri, Proje Kontrollük giderleri ile 
807.945.999.222.-TL. ihale bedelli Otel giriş yolu ve çevre düzenleme işlerinin, 
sene sonu itibariyle % 60'ı bitirileceğinden, yaklaşık 500 Milyar TL. istihkak 
giderleri v.b. harcamalar dikkate alındığında, ödeneğin tamamı harcanmış 
olacaktır. 

2- Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı; 
- Kaba inşaatının % 98'i ikmal edilmiştir. 

İnşaatın verilen ödeneklere göre nakti harcama ortalaması % 99'dur. 

3- Proje tümüyle gerçekleştirildiği takdirde; Otel Blokları, Apartlar, 
Konferans Salonları v.b. kapasitesi ile, Uluslararası bir otel zinciri tarafından 
işletilmesi halinde büyük getirişi olacağı gibi, Bursa ve Çevre illerin ekonomik, 
sosyal ve turizm ihtiyacına hitap edecek, yurt içi ve yurt dışı talepleri 
karşılayabilecek çapta bir tesis olacaktır. Bu çerçevede diğer Sandık Otelleriyle 
birlikte, Yeni Çelik Palas Otelinin de Uluslararası Otel zincirlerine kiralanmak 
veya işletilmek üzere, yönetiminin devredilmesi için gerekli ihale çalışmaları hızla 
sürdürülmekte olup, halen gelen tekliflerin değerlendirme çalışmaları 
yapılmaktadır. 

Projenin 2001 Yılı ödeneği 4.5 Trilyon TL.'dir. 

Pîojenvn bitim tes&\ yvikanda sözü editea \J\\ısteraras\ Otel ZHvâîteîire 
devir ihale sonucuna göre belirlenecektir. 
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DÖNEM: 21 YASAMA YILI : 3 

12 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 11 . 2000 SALI 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 
_1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin hergün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2. - Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler kıs
mının 114 üncü sırasında yer alan (8/7) esas numaralı Bankalar ve Bankacılık Sektörü Konusun
daki Genel Görüşme önergesinin öngörüşmelerinin 7.11.2000 Salı günkü Birleşimde yapılması; 
Genel Görüşme açılması kabul edildiği takdirde Genel Görüşmenin Gündemin Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler kısmında yer alması ve görüşmelerinin 14.11.2000 Salı günkü Birleşimde yapıl
ması 7.11.2000 Salı günkü Birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 31.10.2000 tarihli 9 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
12 NCİ BİRLEŞİM 7 . 1 1 . 2000 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıdız'ın, Vakıflar Kanununun Bir Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/6), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan 
Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

2. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni 
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/366), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğru
dan Gündeme alınmasına ilişkin önergesi 

3. - Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu ve 3 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 
Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/233), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alın
masına ilişkin önergesi 

2 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 -

1. - Komisyonlara üye seçimi 

4 - OYLAMASI 

S E Ç İ M 

YAPILACAK İŞLER 

X I . - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/349) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 
30.7.1999) 

5 - M E C L İ S SORUŞTURMASI RAPORLARI 

Rp 



6-GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, ithal kömür uygulamasının yeniden 
değerlendirilmesi ve kömür üreticilerinin içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) (*) 

2. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) (*) 

3. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, SSK'nın bugünkü durumunun 
araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/11)(*) 

4. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 23 arkadaşının, Emekli Sandığı'nın sorunlarının 
araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/12) 

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın daha etkin 
kullanımını sağlamak ve komşu ülkelerle olan su sorununa çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

6. -Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, işsizlik ve yoksulluk sorununun araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, köylerin sorunlarının araştırılarak köy 
kalkınması ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

8. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 36 arkadaşının, telefonların yasa dışı olarak dinlendiği 
iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

9. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak ve 23 arkadaşının, bazı basın kuruluşlarının kamu 
imkânlarından baskı kurmak suretiyle yararlandıkları iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

10. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 43 arkadaşının, THK yönetimi hakkındaki iddiaları araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

11. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyonun nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

12. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 35 arkadaşının, hayvancılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

13. - Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 19 arkadaşının, tarım sektörünün sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

14. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, yerel basının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

15. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 24 arkadaşının, Ege kıyılarındaki balık çiftliklerinin neden 
olduğu zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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16. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 23 arkadaşının, ilköğretim okullarının içinde bulunduğu 
sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

17. -Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Taraflı Yatırım Anlaşması 
(MAI)'nın ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

18. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 23 arkadaşının, ülkemizde yaşanan ekonomik krizin 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

19. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, üniversite kurulacak illerin tespiti 
ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

20. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, Erzincan İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/32) 

21. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde aranacak 
kriterler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

22. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 27 arkadaşının, bankacılık sektörünün sorunlarının ve 
devlete devredilen bankaların batış nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/33) 

23. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, Dünya Bankası tarafından desteklenen 
Birinci Sağlık Projesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/34) 

24. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 21 arkadaşının, teröre destek veren ülkeler ve bu ülke
lerdeki kuruluşlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

25. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, göç olayının nedenlerinin ve göçten 
kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/36) 

26. - Amasya Milletvekili Akif Gülle ve 21 arkadaşının, Amasya İlinin ekonomik, sosyal, kültürel 
ve kentsel sorunları ile özellikle Amasya'nın kamu yatırımları, özel sektörü teşvik edici tedbirler ve kamu 
hizmetleri yönünden ihmal edilmesinin ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

27. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 20 arkadaşının, Sivas ilinin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

28. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, gençliğin sorunları ve uygulanan 
politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

29. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu'nun bölgesel kalkın
ması ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

30. - İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 50 arkadaşının, Türkiye'nin bilgi ve bilgi teknolojisi kay
naklarının etkin kullanımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 
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31. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Adana İlinin sınai, tarımsal, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/41) 

32. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 21 arkadaşının, Çankırı İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

33. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 24 arkadaşının, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

34. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 31 arkadaşının, MGK için hazırlandığı iddia edilen bir 
rapor konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

35. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 34 arkadaşının, bazı gizli bilgi ve belgelerin bazı aracı 
kuruluşlara sızdırılarak borsada haksız kazanç sağlandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

36. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 20 arkadaşının, Elazığ İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

37. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 arkadaşının, ulusal kemik iliği bankası kurulması 
amacıyla Dr. Oktar Babuna tarafından başlatılan kampanya hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/47) 

38. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 21 arkadaşının, tekstil ve konfeksiyon sektörünün 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

39. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 23 arkadaşının, İstanbul TEM otoyolunun Çamlıca ve 
Mahmutbey gişelerinde yaşanan sorunlann araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/49) 

40. - Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, kamu harcamaları üzerindeki parla
menter denetimin etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

41. - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 20 arkadaşının, sermaye piyasasının ve borsalarla ilgili 
olarak ortaya atılan iddiaların ve sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/52) 

42. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, özelleştirmelerle ilgili olarak ortaya 
atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

43. - Tokat Milletvekili M.Ergün Dağcıoğlu ve 19 arkadaşının, Tokat İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/54) 

44. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Türk aile yapısının korunması ve 
güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 
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45. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, kültür politikalarının incelenmesi ve 
millî bir kültür politikası oluşturulması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

46. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 41 arkadaşının, Türk çaycılığının ve çay üreticilerinin 
sorunlarının ve çözüm yollarının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

47. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar ve 29 arkadaşının, GAP'ın bir an önce bitirilmesi için 
gerekli önceliklerin tespiti, projenin yavaş ilerlemesinin altında yatan sebeplerin belirlenmesi ile kalıcı 
çözümlerin üretilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

48. - Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 20 arkadaşının, Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler ve uygu
lanan politikalarla ilgili olarak Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/4) 

49. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, 903 sayılı Kanuna göre kurulan 
resmî vakıflarla ilgili yolsuzluk ve şikâyet iddiaları ile bu vakıfların gelirlerinin nerelerde kullanıldığının 
tespiti ve faaliyetleri ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

50. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 27 arkadaşının, meslek liselerinin eğitimdeki yeri, 
günümüzdeki durumu ve öğrencilerinin karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

51. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, Kırıkkale İlinin, uygulanan poli
tikalar sonucu karşılaştığı sınai, tarımsal ve ekonomik alanlardaki sorunlarının tespiti ve çözüm yol
larının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

52..- Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 52 arkadaşının, Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmeler ile 
uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

53. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 19 arkadaşının, Şanlıurfa İlinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

54. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Türkçenin korunması, kullanılması 
ve bu alandaki eksikliklerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

55. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 arkadaşının, sınır ticaretinin ekonomik boyutları ile 
yerli üretime etkisinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

56. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 20 arkadaşının, ülkemizde meydana gelen deprem felaketi 
konusunda alınması gereken kalıcı önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

57. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yangınların zararlarını en aza indirmek için 
alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

58. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, pratisyen hekimlerin sorunlarının 
araştırılarak ülke sağlığı açısından alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/75) 
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59. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 28 arkadaşının, Dicle Nehrine petrol atığı bırakıldığı 
iddialarının araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

60. - Erzincan Milletvekili Mihrali Aksu ve 55 arkadaşının, üniversite kurulacak illerde aranacak 
kıstasların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarmca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

61. - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 26 arkadaşının, cezaevlerinde meydana gelen olay
ların ve sorumlularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/78) 

62. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Anadolu basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

63. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve'32 arkadaşının, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün modernize edilerek daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

64. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi ve 23 arkadaşının, Trabzon İlinin ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

65. - Batman Milletvekili Burhan İsen ve 27 arkadaşının, POAŞ'ın özelleştirilme ihalesiyle ilgili 
olarak ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/82) 

66. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 28 arkadaşının, tarım sektörünün ve çiftçilerin içinde 
bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması, açılmasına ilişkin önergesi 
(10/83) 

67. - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 27 arkadaşının, Türkmenistan doğalgazının Türkiye içi 
dağıtımıyla ilgili Mavi Akıntı Projesi hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/84) 

68. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 23 arkadaşının, Ankara'nın ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak örnek bir başkent olmasını sağlamak için alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

69. - Adıyaman Milletvekili Mehmet Özyol ve 20 arkadaşının, Adıyaman İlinin sosyal, kültürel ve 
ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/87) 

70. - Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 24 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda bazı 
illerde uygulanan olağanüstü halin kaldırılarak ekonomik kalkınmayı sağlayacak kalıcı önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

71. - Fazilet Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, Ahmet 
Taner Kışlalı cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

72. - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve 29 arkadaşının, Siirt İlinin ekonomik ve sosyal 
yönden kalkınmasını engelleyen nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/92) 
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73. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinin ekonomik kalkınmasını sağlayacak önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/93) 

74. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 25 arkadaşının, Bayburt İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/94) 

75. - Edime Milletvekili Şadan Şimşek ve 21 arkadaşının, Edirne İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

76. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, sokak çocuklarının sorunlarının 
saptanarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

77. - İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 21 arkadaşının, tütün mamullerinin insan sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik kamusal tedbirlerin araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/97) 

78. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, öğretmenliğin yeniden 
saygınlık kazanması ve özlük haklarının iyileştirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/98) 

79. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 27 arkadaşının, Bursa'nın Büyükorhan, Harmancık, 
Orhaneli ve Keleş İlçelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105.inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

80. - Ankara Milletvekili Mehmet Arslan ve 29 arkadaşının, İç Anadolu Bölgesinin modern bir 
yapıya kavuşturulması ve ekonomik kalkınmasının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

81. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 22 arkadaşının, enerji sorununa çözüm bulunması için alın
ması gereken önlemlerin araştırılarak yeni bir enerji politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

82. - Van Milletvekili Hüseyin Çelik ve 27 arkadaşının, Van İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

83. - Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve 35 arkadaşının, Kayseri İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/103) 

84. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 31 arkadaşının, vakıf müesseseleri konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/104) 

85. - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 23 arkadaşının, antepfıstığı üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

86. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 20 arkadaşının, muhtarların 2000'li yıllardaki işlevlerinin 
incelenerek, sorunlarına çözüm bulunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/106) 
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87. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 21 arkadaşının, demiryolu ulaşımındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

88. - Hatay Milletvekili Metin Kalkan ve 19 arkadaşının, Hatay İlinin sorunlarının araştırılarak 
çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

89. - Fazilet Partisi adına Fazilet Partisi Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif 
Şener'in, Çeçenistan sorununa yönelik izlenen dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

90. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 21 arkadaşının, Mafya-Siyaset-Para ilişkileri 
konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

91. - Malatya Milletvekili Namık Hakan Durhan ve 38 arkadaşının, Malatya-Kayseri yolu üzerinde 
bulunan tütün deposunda meydana gelen yangın konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

92. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 48 arkadaşının, 1992 yılında hizmete giren Galata 
Köprüsünün açılamamasından kaynaklanan sorunların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

93. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 19 arkadaşının, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının güven
liği ve deniz kirliliğinin yarattığı çevre sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

94. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 20 arkadaşının, ücretlilerin durumunun araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

95. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 20 arkadaşının, jeotermal enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

96. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 26 arkadaşının, KOBİ'lerin sorunlannm araştırılarak çözüm 
yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

97. - Fazilet Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, Manisa Mil
letvekili Bülent Arınç ve 29 arkadaşının, terör olayları ve Hizbullah terör örgütü konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

98. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 20 arkadaşının, asgari ücretle çalışanlann durumlarının 
araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

99. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kesintisiz zorunlu eğitimin etkilerinin 
araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

100. - İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 31 arkadaşının, SİT alanı uygulaması konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/120) 

101. - Niğde Milletvekili Doğan Baran ve 24 arkadaşının, patates üretimi konusundaki sorunların 
araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

102. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 21 arkadaşının, Giresun'un ekonomik bakımdan geri 
kalmışlığının nedenlerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 
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103. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 29 arkadaşının, Yazıcılar Holding'in hisselerinin 
halka arzı ile ilgili ortaya atılan iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

104. - Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral ve 67 arkadaşının, Bitlis-Ahlat İlçesinin tarihi, kültürel 
ve turistik değerlerinin araştırılarak ekonomik ve sosyal yönden kalkınması için alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

105. -Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli ve 47 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişk
ilerinin incelenerek, AB üyesi ve aday ülkelerdeki Türklerin sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitsel sorun
larının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

106. - İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı ve 20 arkadaşının, İstanbul'un ulaşım sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

107. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kamu çalışanları ve özellikle teknik 
personel arasındaki ücret eşitsizliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

108. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 28 arkadaşının, esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ' 
lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

109. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve 21 arkadaşının, Diyarbakır İlinin nüfus 
artışı ve göç sonucu oluşan sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/130) 

110. - Balıkesir Milletvekili Aydın Gökmen ve 21 arkadaşının, Balıkesir İlinin tarımsal, ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/131) 

111.- Aksaray Milletvekili Murat Akın ve 19 arkadaşının, özel bir firmanın Aksaray İlinde kurmayı 
planladığı şeker fabrikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

112. - Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu ve 19 arkadaşının, Mardin İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/135) 

113. - Konya Milletvekili Veysel Candan ve 21 arkadaşının, belediyelerin kaynak sorunları ve dene
timi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

114. - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 31 arkadaşının, bankalar ve bankacılık sektörü konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) (Görüşme Günü : 7.11.2000 Salı) 

115. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, emeklilerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

116. - Fazilet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 
zorunlu tasarruf kesintileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

117. - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik ve 46 arkadaşının, Ankara İlinin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/138) 
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118. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 23 arkadaşının, memurların ekonomik durumlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

119. - Bursa Milletvekili Teoman Özalp ve 21 arkadaşının, çiftçilerin ekonomik sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

120. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 32 arkadaşının, Karadeniz'deki kirliliğin tüm boyut
larıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

121. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 19 arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla 
ilgili olarak ABD Temsilciler Meclisinde alınan karar ve Türkiye-ABD ve Ermenistan ilişkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/9) 

122. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamudaki taşıt alımı ve kul
lanımına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

123.-Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 37 arkadaşının, kamudaki bina, konut ve tesis 
harcamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/144) 

124.-Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 36 arkadaşının, kamu harcamaları konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/145) 

125. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel ve 24 arkadaşının, İstanbul'daki kaçak yapılaşma ve 
derelerin ıslahı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

126.-Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, ekonomideki kayıtdışılığın tüm 
boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

127. - Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, 
Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, ilköğretimde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

128. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, enerji sıkıntısının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

129. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 22 arkadaşının, Amerika'da kızılderililere ve zen
cilere karşı uygulanan soykınm iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

130. - Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan ve 22 arkadaşının, Malatya İlindeki kayısı üretiminin 
ve üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/151) 

131. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali İrtemçelik ve 27 arkadaşının, ABD Kongresindeki sözde 
Ermeni soykırımı iddiaları ve dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 
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132. - Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 21 arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla 
ilgili ABD Temsilciler Meclisinde alınan karara ve Türkiye-ABD ve Ermenistan ilişkileri konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

133. - tzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel sorunlarına çözüm 
bulunabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Seferihisar Yat Limanının sit alanı içinOe 
alınması ile viyadük inşaatlarının durdurulmasının nedenlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

134. - Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 20 arkadaşının, yurtdışında eğitim görenlerin diploma
larının denkliği konusunda çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/153) 

135. - DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza 
Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile 19 arkadaşının, bankacılık sektöründe yaşanan sorunların ve 
Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

136. - DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza 
Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile 21 arkadaşının, Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen 
bankalar ve bankacılık sektörü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

137. - Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki tuz kaynaklarının 
araştırılarak tuz üretim kapasitesinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/155) 

7 - SÖZLÜ SORULAR 

sCfck 

8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

G 
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