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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GELEN KÂĞITLAR 
II.-SÖYLEVLER 
1. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, 19 uncu Dönem 5 inci Yasa

ma Yılını açış konuşması 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İngiltere'ye giden Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, dönüşü

ne kadar, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1938) 

2. - İngiltere'ye giden Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1939) 

3. - İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'na, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1940) 

4. - Rusya Federasyonuna gidecek olan Devlet Bakanı Onur Kum
baracıbaşı'na, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın vekâlet et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1941) 
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5. - İtalya'ya gidecek olan Kültür Bakanı İsmail Cem'e, dönüşüne kadar, 
Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1942) 

6. - Yunanistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'na, dönüşü
ne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1943) 

7. - Bosna'ya gidecek olan Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'na, dönüşüne 
kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1944) 

8. - Tunus'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, 
Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1945) 

9. - Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Aysel Baykal'a, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1946) 

10. - Gürcistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönü
şüne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekillik edeceğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1947) 

11. - Arnavutluk'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şa-
hin'c dönüşüne kadar, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1948) 

12. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı 
Nevzat Ayaz'a, dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın 
vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1949) ' 

13. - Beyaz Rusya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1950) 

14. - Mısır'a gidecek olan Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'ye, dönüşüne 
kadar, İçişleri Bakanı Nahit Menteşc'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1951) 

15. - İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'na, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1952) 

16. - Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan Cumhuriyetlerine gidecek 
olan Başbakan Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hikmet Çetin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1953) 

17. - Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan Cumhuriyetlerine gidecek 
olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdül-
baki Ataç'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1954) 
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18. - Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan Cumhuriyetlerine gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Algan Ha-
caloğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1955) 

19. - Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan Cumhuriyetlerine gidecek 
olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'a, dönüşüne kadar, Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1956) 

20. - Yunanistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Aysel Baykal'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1957) 

21. - Moldavya Cumhuriyetine gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet 
Gölhan'a, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1958) 

, 22. - Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökde-
mir'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1959) 

23. - Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnö
nü'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1960) 

24. - Bosna-Hersek'e gidecek olan Devlet Bakanı Aysel Baykal'a, dönüşü
ne kadar, Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1961) 

25. - Kırgızistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e dönü
şüne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekillik edeceğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1962) 

26. - Rusya Federasyonuna gidecek olan Devlet Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'na, dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in vekâlet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1963) 

,27. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Veysel Atasoy'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in vekâlet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1964) 

28. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Orman Bakanı Hasan Ekin-
ci'ye, dönüşüne kadar, Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1965) 

29. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Tarım ve Köyişlere Bakanı Re
faiddin Şahin'e, dönüşüne kadar, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1966) 

30. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnö
nü'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1967) 



T.B.M.M. 11:1 1 .10 .1995 

31. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'e dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekâlet et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1968) 

32. - Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Aysel Baykal'a, 
dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'ın vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1969) 

33. - İran'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nm vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1970) 

34. - Pakistan ve Malezya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet 
Gölhan'a, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1971) 

35. - Tacikistan ve Moğalistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökde-
mir'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1972) 

36. - Tacikistan ve Moğalistan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnö
nü'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nm vekâlet etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1973) 

37. - Çek Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Veysel Atasoy'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1974) 

38. - Tacikistan ve Moğolistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekillik 
edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1975) 

39. - Özbekistan Cumhuriyetine gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, 
dönüşüne kadar, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1976) 

40. - İsviçre ve Amerika Birleşik Devletlerine, gidecek olan Kültür Bakanı 
İsmail Ccm'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1977) 

41. - İsrail'e gidecek olan Sağlık Bakanı Doğan Baran'a, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1978) 

42. - Fas'a gidecek olan Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'a, dönüşüne kadar, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1979) 

43. - Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnö
nü'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1980) 

44. - Bakanlar Kurulunun istifasının kabulüne; yeni Bakanlar kurulu teşkil 
olununcaya kadar, Bakanlar Kurulunun göreve devamının rica edildiğine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1981) 
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3. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,Turban Turizm A.Ş. 'ne iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/6320) 7 3 

4. - Şırnak Milletvekili Mahmut Âlınak'ın, yargılanmaları sırasında basına 
önceden açıklamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet ' ' ; . ' . ' 
Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6329) 74 

5. - Antalya Milletvekili Faik Altun'un, Antalya kıyılarında yapılan tesisle
re ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6393) 75-77 

6. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kamu Ortaklığına bağlı mo
dern ofis malzemelerinin bir şirket tarafından batırıldığı iddialarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6434) 

7. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, Gayrisafi Millî Hâsılaya iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Aykon Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/6471) . . • ; ' . 7 9 

8. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, TRT Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/6482) . / 80:83 

9. - Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, Sümer Holding A.Ş. Sarı
kamış Ayakkabı İşletmesinde çalışan bazı işçilerin.valinin önerisi ile tayinlerinin 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami 
Daçe'nin yazılı cevabı (7/6533) 

10. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, polislerin askerlik görevlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/6575) ' • 84:86 

11. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, TRT-1 haber bülteninde Çeçe-
nistan'la ilgili olarak verilen bir habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6668) gg 

12. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yeralan "Çiller'den 
Seçim Sinyali" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Be- g~ 
kir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6671) 

13. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, METAŞ hisselerinin satışı hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6675) 8 8 : 8 9 

14.-Ankara Milletvekili Mehmet Sağdaç'm, Suudi Arabistan'da çalışan va
tandaşlarımızın bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6705) 90 

15. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Pamuklu Sanayi İşletme
sine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı ce
vabı (7/6714) 9 ] 

16. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, son ABD ziyaretine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6720) 92:94 

•' - 6 -

83 
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17. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakınlın, reklam ye tanıtım harcamalarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/6725) 

18. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Cumhurbaşkanı ve Baş
bakanın ABD seyahatlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir 
Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6738) 

19. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, POAŞ Genel Müdürlüğü İstan
bul Bölge Müdürlüğünde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6797) 

20. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in POAŞ depolarındaki akaryakı
tın bozuk ve kalitesiz olduğu iddiasına ve taşıyıcı firmaya ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6798) 

21. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1994 ve 1995 yıllarında 
yapılan ihalelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in 
cevabı (7/6809) 

22. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gümüşhane-Torul Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6833) 

23. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara Güreş Eğitim Mer
kezi ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6834) 

24. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bayburt-Demirözü Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6835) 

25. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul-Pendik Kapalı 
Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe'nin yazılı cevabı (7/6836) 

26. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Samsun-Merkez Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6837) 

27. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep Kamilocak 
Stadyumu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami 
Daçe'nin yazılı cevabı (7/6838) 

28. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya-Alanya Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da

çe'nin yazılı cevabı (7/6839) 

29. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çanakkale Kapalı Yüzme 
Havuzu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6840) 

30. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kars-Selim Ant Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6841) 
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31. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Ankara-Merkez Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6842) 

32. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara-Elmadağ Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6843) 

33. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Denizli-Acıpayam Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6852) 

34. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Manisa-Demirci Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevâbı (7/6853) 

35. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Trabzon Eğitim Merkezi 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6854) 

36. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Manisa İl hizmet binası 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6855) 

37. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Manisa Gençlik Merkezi 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6856) 

38. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Aydın-Kuyucak Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6857) 

39. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzincan-Refahiye Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6858) 

40. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kırıkkale-Merkez Kapalı 
Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe'nin yazılı cevabı (7/6859) ' 

41. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekirdağ-Şarköy Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6860) 

42. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mardin Gençlik Merkezi 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6861) 

43. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri-Merkez Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6873) 

44. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum-Hınıs Spor Salo
nu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6874) 
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45. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın.Kocaeli İl hizmet binası 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6875) 

46. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sakarya İl hizmet binası 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6876) 

47. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sakarya-Merkez Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6877) 

48. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Afyon-Şuhut Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6878) 

49. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karaman-Merkez Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6879) 

50. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Niğde-Merkez Spor Salo
nu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6880) 

5 1 . - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Aksaray-Merkez Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6881) 

52. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Niğde İl hizmet binası iha
lesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı 
cevabı (7/6882) 

53. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Burdur-Bucak Spor Salo
nu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı, cevabı (7/6889) 

54. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Denizli İl hizmet binası 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6890) 

55. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çankırı Güreş Eğitim Mer
kezi ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6891) 

56. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Amasya-Taşova Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6892) 

57. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çorum-Alaca Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6893) 

58. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sinop-Gerze Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6894) 
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59. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Samsun-Vczirköprü Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6895) 

60. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Rize-Ardeşen Spor Salonu 
ihalesine iljşkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6896) 

61. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ordu-Kumru Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6897) 

62. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Hatay İl hizmet binası iha-
lessine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazı
lı cevabı (7/6898) 

63. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Nevşehir-Ürgüp Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6909) 

64. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Eskişehir Spor Salonu iha
lesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı-
cevabı (7/6910) 

65. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Isparta-Merkez Spor Salo
nu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6911) 

66. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kırşehir-Mucur Spor Sa
lonu ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı 
cevabı (7/6912) 

67. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kars-Akyaka Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6913) 

68. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6914) 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep-Merkez Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6915) 

70. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzincan yüzme havuzu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6916) 

71. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bingöl-Karlıova Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6917) 

72. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Edirne-Havsa Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6918) 
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73. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ardahan Spor Salonu iha
lesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı 
cevabı (7/6925) 

74. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kahramanmaraş-Göksun 
Spor Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami 
Daçe'nin yazılı cevabı (7/6926) 

75. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Uşak-Banaz Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6927) 

76. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzincan Spor Eğitim Mer
kezi ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6928) 

77. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kırıkkale-Merkez Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6929) 

78. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tunceli-Pertek Spor Salo
nu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6930) , 

79. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Siirt-Merkez Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6931) 

80. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adıyaman Gençlik Merke
zi ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6932) 

81. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,Van-Merkcz Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6933) 

82. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum Güreş Eğitim 
Merkezi ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6934) 

83. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Güreş Eğitim Mer
kezi ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6936) 

84. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hakkâri-Yüksekova Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6937) 

85. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gümüşhane-Merkez Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6938) 

86. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum-Aşkale Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6939) 
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87. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum-Horasan Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da-
çe'nin yazılı cevabı (7/6940) 

88. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara-Haymana Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6941) 

89. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bingöl-Genç Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6942) 

90. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Artvin-Arhavi Spor Salo
nu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6943) 

91. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ağrı-Merkez Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6944) 

92. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Manisa-Turgutlu stat tesis 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6945) 

93. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Muğla-Dalaman Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6946) 

94. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya-Merkez Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6947) 

95. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep-Islahiye Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6948) 

96. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şanlıurfa-Birecik Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6949) 

97. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Muş-Merkez Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6950) 

98. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Maslak Binicilik 
Tesislerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6951) 

99. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis-Ahlat Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6952) 

100. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum-Oltu Spor Salo
nu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6953) 
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101. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Giresun-Tirebolu Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6954) 

102. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul-Şile Spor Salo
nu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6955) _ 

103. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Trabzon-Merkez Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6956) 

104. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tokat-Pazar Spor Salonu 
ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/6957) 

105. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sıvas-Yıldızeli Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6958) 

106. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sıvas-Suşehri Spor Salo
nu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami -Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6959) 

107. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sıvas-Gürün Spor Salo
nu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6960) 

108. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Diyarbakır Yüzme Havu
zu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6961) 

109. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul-Ataköy Açık 
Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe'nin yazılı cevabı (7/6962) 

110. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir-Foça Spor Eğitim 
Merkezi ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6963) 

111. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul-Ataköy Kapalı 
Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe'nin yazılı cevabı (7/6964) • 

112. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Amasya Güreş Eğitim 
Merkezi ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6965) 

113. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Stadyumu tribün 
inşaatı ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6966) 

114. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul-Altunizade Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6967) 
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Sayfa 
115. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kastamonu-İnebolu Spor 

Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6968) 198 

116. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Konya-Merkez Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6969) ] 9 9 

117. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çankırı-Çerkeş Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6970) 

118. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Amasya-Merkez Spor 
Salonu ihalesine ilişkin başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6971) 201 

119. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara-Nallıhan Spor 
Salonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/6972) 

120. - İ s tanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara-Güdül Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sarni Daçe'nin . 
yazılı cevabı (7/6973) 

121. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara-Bâlâ Spor Salo
nu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6974) 204 

122. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şanlıurfa stat inşaatı iha
lesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı ~~<-
cevabı (7/6975) 

123. — Rize, Milletvekili Ahmet Kabil'in, oğlunun askerlik süresince aldığı 
raporlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Göl-
han'm yazılı cevabı (7/6995) ' 206 

124. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mardin-Midyat Spor Sa
lonu ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin 
yazılı cevabı (7/6999) 207 

125.-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın yanında çalı
şan bir şahıs hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Atti-
la'nın yazılı cevabı (7/7001) 

126. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Rekabet Kurulu üyelerinin 
atanmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe'nin.yazılı cevabı (7/7003) 209 

127. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Bafra'da çocuk pazarı ku
rulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Aysel Baykal'm yazılı cevabı 210:212 
(7/7007) 

128. - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kayseri-Sarız-
Kıskaçlı Köyünün telefon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şev
ki Erck'in yazılı cevabı (7/7011) 212 
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Sayfa 
129. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi kaçakçılığı yapan 

firmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/7014) 213 

130. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, bazı bakan ve milletvekili 
yakınlarının bürokraside görev aldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/7015) 214 

131 . - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Halk Bankasınca yayın kuru
luşlarına verilen kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe'nin yazılı cevabı (7/7017) 

132. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelirlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin 
yazılı cevabı (7/7024) 216:218 

133. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Tokat Tarım ve Köyişleri İl 
Müdürlüğünde çalışan bir personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Kö
yişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/7025) 

134. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT Spor Kulübü sporcu
larına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/7041) 

135. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın; Zonguldak-Gelik Camiinin 
onarım ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cev
heri'nin yazılı cevabı (7/7045) 223 

136. - İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Fethullah Gülen'le yaptığı 
görüşmeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin 
yazılı cevabı (7/7049) 

137. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Posta İşletme Genel Müdürü 
Veli Bettemir'in vekâlet süresine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki 
Erek'in yazılı cevabı (7/7053) 226:229 

, 138. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, FİT Spor Kulübüyle ilgili bir 
ihbara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/7054) ' 2 2 9 

139. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türk Telekom A.Ş. ile Posta 
İşletme Genel Müdürlüğünde yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/7055) 

140. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT'nin daimi memuriyet 
harcırahlarına ve kaybedilen davalarda ödediği miktara ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/7056) , 231 

141. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT'ye ait gayrimenkullerin 
Türk Telekom A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali 
Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/7057) 

142. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT Spor Kulübüne bağış ya
pan firma ve müteahhitlere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in 
yazılı cevabı (7/7059) 2 3 3 

224:226 
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Sayfa -. 
143. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT Genel Müdürvekilliği dö

neminde yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in 
yazılı cevabı (7/7065) 234:236 

144. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, süt üritecilerinin destek
lenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin 
Şahin'in yazılı cevabı (7/7073) 237 

145. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait tüketim kooperatifi ve kantinlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Aykon Do-
ğan'ın yazılı cevabı (7/7093) 

146. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'riın, günlük bir gazetede yeralan 
"GAP için İsrail ile işbirliği" başlıklı bir habere ilişkin sorusu ve Tarım ve Kö
yişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/7097) 239 

147. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yeralan 
"Haydar Şen'e sorular" başlıklı bir habere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/7098) 

148. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, 1995 yılı yaş çay fiyatına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/7100) 

149. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yeralan 
"İmam Hatiplere Oyun Var" başlıklı habere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/7102) 243 

150. -Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, şeker ihracatı ve ithalatı
na ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un yazılı cevabı 
(7/7105) . 2 4 4 ; 2 4 6 

151. - Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 1995 yılındaki şeker açı
ğına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un yazılı cevabı 
(7/7106) 2 4 7 

152. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe gecekondu önle
me bölgesi imar planında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/7108) 248:250 

153. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Afyon Kocatepe Üniversitesi Se
natosunca alınan bir karara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
yazılı cevabı (7/7112) 

250 
154. -Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze İmam Hatip Okulunda 

görevli öğretmenlerin başörtülü olarak derse girdikleri için başka okullara tayin 
edildikleri iddiasına ilişkin sorusu ve MjHî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı 
cevabı (7/7123) 251 

155. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze ve çevresi nazım imar 
planında yapılan değişikliğe ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil 
Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/7124) 

156. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Pir Sultan Abdal Dernekleri 
Genel Başkanının Sivas'ta yaptığı bir konuşmaya ilişkin sorusu ve Adalet Baka
nı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/7128) 

252:255 

255 
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Sayfa 
157. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Organize Sanayi 

Bölgesi projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan 
Akyol'un yazılı cevabı (7/7133) 256:257 

158. -Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine yapılan davete ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal 
İnönü'nün yazılı cevabı (7/7143) 258 

159. - İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, özel bir firmaya ait arazilere ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/7145) 

160. - Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Ispârta-Senirkent'te mey
dana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara yapılacak maddî yardımlara 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nm yazılı cevabı (7/7146) 260:262 

161. - Manisa Milletvekili Faruk Say'dam'ın, üzüm üreticilerine uygulana
cak destekleme alım fiyat politikasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un yazılı cevabı (7/7147) 

162. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Gaziantep Kamil Ocak Stad
yumu ışıklandırma ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in ya
zılı cevabı (7/7148) 

163. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya-Hanlı Köprülü 
kavşağı projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Ha
lil Çulhaoğlu'nun yazıl ıcevabı (7/7149) 266 

164. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T. Telekomünikasyon 
A.Ş.'nin reklam verdiği medya kuruluşlarına ilişkin, Başbakandan sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/7155) 

165. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş.'nin reklam verdiği medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/7158) 268 

166. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kumarhanelerde vergi kaçırıl
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı 
(7/7165) 2 6 9 : 2 7 1 

167. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Şanlıurfa-Akçakale 
karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/7168) 

168. -Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Yenihisar'da yapımı 
planlanan VLF istasyonuna ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet 
Gölhan'ın yazılı cevabı (7/7171) 272:274 

169. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Yenihisar'da yapımı 
planlanan VLF istasyona ilşikin sorusu ve Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'ın ya
zılı cevabı (7/7173) I 

170. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ınjTuzla'da meydana gelen sel fe
laketi sırasında kamu hizmetini engelleyen kişilere ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/7174) ' 

17 

267 

274 

275 



277 
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Sayfa 

171. - Kayseri Milletvekili Saih Kapusuz'un, İller Bankasınca Kayseri İline 
bağlı belediyelere verilen kredi ve bağışlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/7177) 276 

172. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Uşak-İlyaslı Kasabası Köyiçi 
Mevkiinde bir arsanın satın alınması için İlyaslı Belediyesinin yaptığı başvuruya 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/7181) 276 

173. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas İli Altınyayla İlçesinin 
ulaşım sorununa ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/7182) 

174. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın ikinci bir Anadolu li
sesi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı ceva
bı (7/7184) 278 

175. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, THY'nın Kanada uçuşla
rına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/7189) 279 

176. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Vezirhan'da kaybol
duğu iddia edilen mıcırlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil 
Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/7194) 

177.-Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanı ve Hopa-
Sarp Karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğ
lu'nun yazılı cevabı, (7/7195) 280 

178. -Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, et ithalatına ilişkin sorusu ve Ta
rım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/7199) 281:282 

279 
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I. - GELEN KÂĞITLAR 

1.10 .1995 PAZAR 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

1. - Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/908) (Adalet ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1995) 

2. -559 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Kal
dırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/909) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1995) 

Tasarılar 
1. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşı

macılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/910) (Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.1995) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî Konularda Adlî Yar
dımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/911) (Ada
let ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.1995) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/912) (Dışişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 24.8.1995) 

4. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/913) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.8.1995) 

5. - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine, 2992 Sayılı Adalet Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/914) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.8.1995) 

6. - Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturalya Arasında Suçluların Geri Verilmesi Andlaşması ile 
Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/915) (Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.8.1995) 

7 . -190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/916) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.8.1995) 

8. - Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/917) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.8.1995) 

9. - Resmî Gazete Hakkında Kanun Tasarısı (1/918) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.9.1995) 

10. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (1/919) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1995) 
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11.— 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı (1/920) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 18.9.1995) 

12. - Dünya Teşkilatı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/921) (Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.1995) 

Teklifler 
1. - izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; iş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Teklifi (2/1508) (Sağlık ve Sosyal işler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.8.1995) 

2. - izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Türkiye'deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sa
nat ve Hizmetler Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1509) (İçiş
leri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.1995) 

3. - Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1510) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 20.9.1995) 

Tezkere 
1. - Hasip Mehmet Atay Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 

Tezkeresi (3/1937) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.1995) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, ISKl ve Karayollarının ölçüm standartları

na ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1691) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.8.1995) 

2. - istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, dar gelirli vatandaşlara ait yapısı tamamlan
mış arsa tahsisi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1692) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.1995) 

3. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Istanbul-Tuzla Deresine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1693) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.1995) 

4. - istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'daki yarim kalan kollektörler ve de
relere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1694) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.1995) 

5. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İştinye Koyunun BM'ye devredileceği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1695) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.1995) 

6. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Maslak Kollektörüne ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1696) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.8.1995) 

7. -İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Tuzla-Darıca Kollektörüne ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1697) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.1995) 

8. -T istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Caddebostan-Dragos Kollektörüne ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1698) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.1995) 

9. - istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ayamama Kollektörüne ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1699) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.1995) 
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10. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kuzey Haliç Kollektörüne ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1700) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.1995) 
11. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Kollektörü inşaatına iliş

kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1701) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.1995) 

12. -İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Dragos-Fenerbahçe Kollektörü inşaatına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1702) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.1995) 

13. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kurbağalıdere Kollektörüne ilişkin İçişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1703) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.1995) 

14. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Çatalca Kanal Kollektörü inşaatına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1704) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.1995) 

15. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Samsun-Bafra-Çetinkaya Beldesi eski Be
lediye Başkanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1705) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.8.1995) 

16. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSİ Genel Müdürlüğünün dere ıslahlarını 
yapmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1706) (Başkan
lığa geliş tarihi: 17.8.1995) 

17. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İtalya'nın Bari Limanında mağdur olan iş
çilerimize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1707) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.8.1995) 

18. - Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, şeker ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1708) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1995) 

Yazılı Soru Önergeleri 

• 1. - İstanbul Milletvekili Nami Çağan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanının bilgisi dışında bir KHK 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7200) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.7.1995) 

2. -Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce gözlem 
altına alınan bir vatandaşın işkenceyle öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/7201) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.7.1995) 

3. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Altın Rehberin ihale edilmemesinin nedenine iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7202) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.8.1995) 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, piyasada satılan bazı çerezlerin sağlığa zararlı ol
duğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7203) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.8.1995) 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Güneydoğuda bulunan bazı belediyeler hakkında
ki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7204) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.8.1995) 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sümer Holdinge kamu ve özel bankalarca verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7205) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.8.1995) 

7. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Beykoz Sümerbank Fabrikalarından kamu ve özel 
kuruluşlara yapılan satışlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7206) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 16.8.1995) 

8. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Suudi Arabistan'da idam edilen Türk vatandaşla
rına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7207) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.8.1995) 
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9. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Sakarya Üniversitesi Devlet Demiryolları Meslek 

Yüksekokulu mezunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7208) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 16.8.1995) 

10. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Köy Hizmetleri İl Müdürü hakkındaki bazı iddi
alara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7209) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.8.1995) 

11. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türk Devlet ve Toplulukları ile bugüne kadar ya
pılan kurultaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7210) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.8.1995) 

12. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yüksekokul bitiren imam ve müezzinlere ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7211) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.8.1995) 

13. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, itfaiye arazözleri ihalesi ile ilgili bazı id
dialara ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7212) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.8.1995) 

14. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal Bakim Daire 
Başkanlığına bağlı Fabrikalar ve Kademeler Şube Müdürlüğünün yaptığı ihalelere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7213) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.8.1995) 

15. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal Bakım Daire 
Başkanlığına bağlı Fabrikalar ve Kademeler Şube Müdürlüğünde işten çıkarıldığı iddia edilen işçi
lere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7214) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.8.1995) 

16. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/7215) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.8.1995) 

17. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/7216) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.8.1995) 

18. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Abdullah Öcalan'ın halen Türk vatandaşı olup ol
madığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7217) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.8.1995) . 

19. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Hazine murakıplarınca Faisal Finans hakkın
da hazırlanan bir rapora tepki olarak Suudi Arabistan'da Türk vatandaşlarının idam edilmeye baş
landığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7218) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.8.1995) 

20. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Adalet Bakanının verdiği bir beyanata 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7219) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.8.1995) 

21. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Suudi Arabistan'da idam cezasına çarptırılan 
Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7220) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.8.1995) 

22. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri-Melikgazi-Gesi Beldesinde kurulması 
düşünülen spor kompleksine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7221) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.8.1995) ' 

23. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri-Melikgazi-Gesi Beldesi PTT binası inşa
atına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7222) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.8.1995) 

24. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri-Melikgazi-Gesi Beldesi'nde yapımı dü
şünülen sulama ğöleti projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7223) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1995) 
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25. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Kuşadasında satın aldığı iddia edilen bir araziye iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7224) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1995) 
26. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, okul kitaplarında yapılan değişikliklere ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7225) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.8.1995) 
27. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bursa'da yapılması öngörülen kombine çevirim 

santraljerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7226) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.1995) 
28. - Afyon Milletyekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon'dan tayin edilen kamu görevlilerine 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7227) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.8.1995) 
29. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Sivas Demir-Çelik A.Ş.'nin sigorta prim borç

larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7228) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.1995) 
30. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Sivas Demir-Çelik A.Ş.'nin kâr ve zararına 

ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7229) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.8.1995) 
31. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, haşhaş taban fiyatına ilişkin Tarım ve Kö-

yişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7230) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.1995) 
32. -Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Bingöl-Yedisu Kaymakamı hakkındaki ba

zı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7231) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.8.1995) 

33. - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kendisinin yurt dışına çıkışının yasaklanıp yasak
lanmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7232) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.8.1995) 

34. - Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayresi-Melikgazi-Kazım Karabekir Mahalle
sinin okul ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7233) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 31.8.1995) 

35. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TAÇSAV Başkanına ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7234) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.1995) 

36. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TAÇSAV Başkanına ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7235) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.1995) 

37. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Türkiye'de inşa edilen Taşkent ve Mavi Marma
ra gemilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7236) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.8.1995) 

38. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, navlun sübvansiyonu ödemelerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7237) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.9.1995) 

39. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Uyuş
turucu Daire Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7238) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.9.1995) 

40. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, navlun sübvansiyonu ödemelerine ilişkin 
Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7239) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.9.1995) 

41. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, fındık taban fiyatına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/7240) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.9.1995) 

42. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, fındık taban fiyatına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7241) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.9.1995) 

43. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1995 yılında yapılan ihalelere ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/7242) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.9.1995) 
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44. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan ihalelere ilişkin Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7243) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.1995) 
45. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan ihalelere ilişkin Ulaştır

ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7244) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.1995) 

46. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafın
dan yapılan ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7245) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.9.1995) 

47. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, sözleşmeli personele ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/7246) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.1995) 

48. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Bakanlığa bağlı korolarda görevli sanatçılara iliş
kin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/7247) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.1995) 

49. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Ortaöğretimde uygulanan yeni sisteme 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7248) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.1995) 

50. -Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Bakanlıkça yapılan yatırımlara ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7249) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.9.1995) 

51. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Vezirhan Kâğıt Fabrikası sınırları içeri
sine karayolları tarafından döküldüğü iddia edilen malzemeye ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından yazılı soru önergesi (7/7250) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.1995) 

52. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, Ortaöğretimde uygulanan yeni sisteme ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7251) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.1995) 

53. - Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılık sektörünün sorunlarına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7252) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.9.1995) 

54. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı bazı köylerin sağlıkevi ve personel 
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7253) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.9.1995) 

55. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı bazı köylerin haberleşme sorunu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7254) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.1995) 

56. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı bazı köylerin okul sorununa ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7255) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.1995) 

57. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı bazı orman köylerinin sorunlarına 
ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7256) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.1995) 

58. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek'e bağlı bazı köylerin cami resto
rasyonu ve imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7257) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 12.9.1995) 

59. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Yukarıçağlar Köyü'nün spor sa
hası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7258) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.9.1995) 

60. -Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-OrtaobaKöyüne hazinearizisi da
ğıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7259) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12.9.1995) • 
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61. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, çevre temizliği ve sağlığını koruma açısından köy

lere yönelik bîr çalışma olup olmadığına ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru Önergesi (7/7260) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.1995) 

62. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı bazı köylerin içmesuyu sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7261) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.9.1995) 

63. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı bazı köylerin elektrik sorununa iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7262) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.9.1995) 

64. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı bazı köylerin iskân sorunlarına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7263) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.9.1995) : 

65. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı bazı köylerin köy konağı ihtiyacı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7264) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.9.1995) 

66. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı bazı köylerin içmesuyu sorununa 
jlişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7265) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9-1995) 

67. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek'e bağlı bazı köylerin içme sula
ma suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7266) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 12.9.1995) 

68. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı İlçesi'ne bağlı bazı köylerin iç
mesuyu ve yol sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7267) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.9.1995) 

69. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı İlçesi'ne bağlı bazı köylerin sula
ma ve içmesuyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7268) (Başkanlığa ge-' 
liş tarihi: 12.9.1995) 

70. - Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, özel bir TV kanalının kablolu yayından çıkarılma
sının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7269) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.9.1995) 

71. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon'un kalkınmada öncelikli iller kapsa
mına alınmamasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7270) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 13.9.1995) 

72. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman- Osmaniye Köyü sınırlan dahilindeki ta
şınmaz malların ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7271) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 12.9.1995) 

73. - Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, fındığın destekleme alımları kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7272) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.9.1995) 

; 74. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş-Bulanık İlçe Nüfus Müdürlüğünde çalışan bir 
memurun tayin edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7273) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 15.9.1995) . 

75. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Amerikan sigara şirketlerinin bazı kız öğren
cileri sigara reklamlarında kullandıkları iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/7274) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1995) 
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76. -İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin 

kapatılmasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7275) (Başkanlığa geliş tari
hi : 18.9.1995) 

77. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye'de devremülk pazarlama izni olma
yan bir şirkete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7276) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.9.1995) 

78. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, nüfus cüzdanları olmadığı için eğitim kurum
larına kabul edilmediği iddia edilen göçmen çocuklara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/7277) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1995) 

79. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, göçmen affı dışında kalan bazı çocuklara nü
fus cüzdanı verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7278) (Başkan
lığa geliş tarihi : 18.9.1995) 

80. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ruhsatlı ve av tezkereli silahlara ilişkin İçişle
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7279) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1995) 

81. -İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, devlete vergi borcu olanlara ilişkin Maliye Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/7280) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1995) 

82. - Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'uh, Yozgat Cezaevini ziyaret ettiği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7281) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1995) 

83. - İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, İstanbul Mimaroba'da yapılan okul açı
lışı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7282) (Başkanlığa geliş tari
hi : 18.9.1995) 

84. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Hocalar ilçe Millî Eğitim Müdürü
nün partizanlık yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7283) (Başkan
lığa geliş tarihi : 19.9.1995) 

85. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karayolları Trafik Kanunu Tasarısına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7284) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1995) 

86. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özelleştirilen bazı kuruluşları satın alan bir 
girişimciye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7285) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1995) 

87. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkta açılan soruşturmalara ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7286) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1995) 

88. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul-Pendik Yayalar ilköğretim okulu in-
. şaatı hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7287) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1995) 

89. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yaptırılan sağlık eğitim kasetle
rine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7288) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1995) 

90. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça kiralanan ve satın alınan binala
ra ilişkin Sağlık Bakanından yazıl) soru önergesi (7/7289) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1995) 

91. - Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, T.H.Y.'ca satın alınan tanker uçaklarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7290) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.9.1995) 

92. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum'da Vali ve Daire Müdürlerinin DYP 
toplantılarına katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7291) (Başkan
lığa geliş tarihi : 20.9.1995) 
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93. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Mesudiye Köyünde mahsulleri 

hasar gören çitfçilerin elektrik borçlarının ertelenmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından yazılı soru önergesi (7/7292) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.1995) 

94. - Konya Milletvekili Abit Kıvrak'ın, bazı üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7293) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.1995) 

95. - Konya Milletvekili Abit Kıvrak'ın, Konya'da turistik işletme belgesi alan işyerlerine iliş
kin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7294) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.1995) 

96. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, liselerde uyuşturucu kullanımına karşı alınan ted
birlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7295) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.9.1995) 

97. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, ders kitaplarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7296) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.1995) 

98. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, okul servislerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7297) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.1995) 

99. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, İstanbul'da uyuşturucu kullanımına karşı yapılan 
denetimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7298) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.9.1995) 

100. - İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, uyuşturucuyla müdadele konusunda alınan ted
birlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7299) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.1995) 

101. - Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Yalova'da bazı belediye başkanlarına yapı
lan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7300) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.9.1995) 

102. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Gölpazarı İlçesindeki bazı arazilere iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7301) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.1995) 

103. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Arsa Ofisi kanalıyla Yalova-Altınova'da satılan 
bir araziye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7302) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.9.1995) 

104. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-İnhisar-Tarpak Belediyesince bir orman 
alanının satıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7303) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.9.1995) 

105. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'e bağlı Gölpazarı-İnhisar yoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7304) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1995) 

106. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İnhisar'a bağlı bazı köylerin Dünya 
Bankası Sulama Kredisi kapsamına alınmamasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/7305) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.9.1995) 

107. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-İnhisar-Tarpak Belediyesince bir orman 
alanının satıldığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7306) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.9.1995) 

108. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hazar ve Orta Asya petrolleriyle ilgili 
görüşmeleri yürüten Türk heyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7307) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.9.1995) 
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109. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kalkınma Bankasınca bir girişimciye veri

len kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7308) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1995) 

110. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kalkınma Bankasınca bir firmaya verilen 
kredilere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7309) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.9.1995) 

111. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kalkınma Bankasınca satılan sentetik bo
nolara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7310) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1995) 

Geri Alman Yazılı Soru Önergesi 

1. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz, Murat Karayalçın'ın Başbakanlık Müşavirliğine 
atanıp atanmadığına ye T.İ.K.A.'na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesini 12.9.1995 tarihinde 
geri almıştır. 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 11 arkadaşının, alkol bağımlılığı ve 
uyuşturucuyla mücadele konusunda alınması gereken önlemleri araştırmak amacıyla, Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyanrica bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/242) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.9.1995) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İlhan KAYA (İzmir) 

Q 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Dönem 5 inci Ya
sama Yılının 1 inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere geçiyorum. 
Sayın milletvekilleri, Anayasa uyarınca.Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 19 uncu Dönem 

5 inci Yasama Yılı çalışmalarına bugünden itibaren başlamış bulunuyoruz. 
Bu yasama yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok önemli görevleri vardır. 

Bu yasama yılının başarısı, 20 nci Döneminin başarısını sağlayacaktır. 
Anayasa değişiklikleri nedeniyle birkısırn kanunlarda düzenleme yapılması gerekmektedir; 

bunların hangileri olduğunu ve önemini hepimiz biliyoruz. Meclisimiz, tatil içerisinde, bu yolda ça
lışma yapmış, bu hazırlık sayın liderlere ulaştırılmış ve bunun ışığında, 4 Ekimde, liderler arasın
da bir toplantı daveti de çıkarılmıştır; ama, hem Başkan seçimi yapılmamış olmasından hem hükü
metin kurulmamış olmasından dolayı, 4 Ekim toplantısını ileri bir tarihe tehir ediyoruz. 

1982 Anayasasının öngördüğü beş yıllık dönemin, ilk defa, 1980 yılından sonra beşinci yılını 
bu sene çalışmaya alıyoruz. Bu bakımdan, 1982 Anayasası ileeski İçtüzük arasında, bu dönemde, 
bu yıl içerisinde, komisyon çalışmalarında ve Divan teşekkülünde birkısırn sürtüşmeler olacaktır. 
Bunları, Danışma Kurulu vasıtasıyla gidereceğimize inanıyorum. Bütün bunlara rağmen, 20 nci 
Dönemin başarıya ulaşması için, gündemdeki gümrük birliğinin ve demokratikleşmenin öngördü
ğü kanunlarla beraber, Anayasa değişikliğine bağlı kanunların çıkmasının yanında, İçtüzüğün de 
çıkmasının önemini vurgulamak istiyorum. İnanıyorum ki, tarihinde, istiklal mücadelesi vermiş, 
büyük Türkiye Cumhuriyetini kurmuş olan bu Meclisin, her güçlüğü yeneceğine, birlik içinde, yü
ce milletimizin mutluluğunu, güvenli geleceğini ve millî bütünlüğümüzü her zamanki gibi sağlaya
cağına içten inancım vardır. (DYP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Bu inançla, hepinize saygılarımı sunuyorum; yasama yılının hayırlı ve uğurlu olmasını yüce 
Allah'tan diliyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
II. - SÖYLEVLER 

1. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, 19 uncu Dönem 5 inci Yasama Yılını açış konuş
ması 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni yasama 
yılının açılış konuşmasını yapacaklardır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, açılış konuşmasını yapmak üzere şu anda Genel Kurul salonunu 
teşrif etmektedirler; kendilerini Meclisimiz adına selamlıyorum ve "Hoş geldiniz" diyorum. (Ayak
ta alkışlar) 

(İstiklâl Marşı) 
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CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın 

Başkanı, değerli milletvekilleri, ekranları başında bu toplantıyı takip eden sevgili vatandaşlarım; 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

1995-1996 Yasama Yılının, milletimize, memleketimize, Meclisimize hayırlı, uğurlu olması
nı Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclise, yeni yasama yılında yapacağı de
ğerli çalışmalarda başarılar diliyorum. 

İkinci Dünya Savaşının sona ermesinin 50 nci yılı bu sene anılmıştır. 22-24 Ekimde Birleşmiş 
Milletlerin kuruluşunun 50 nci yılı kutlanacaktır: Bu elli yıl içerisinde, yerel savaşlar dışında, ba
rış korunabilmiştir; buna rağmen, dünyanın güvenlik sistemi, Avrupa'nın güvenlik sistemi -Bos-
na-Hersek dolayısıyla bilhassa- tartışılır hale gelmiştir. Dünyanın ve Avrupa'nın yeni bir güvenlik 
sistemine ihtiyacı kesindir. 

Bu elli yıl zarfında Türkiye, çokpartili demokratik hayatı yaşam tarzı olarak seçmiş ve çeşitli 
denemelerden sonra bugüne gelebilmiştir. Bugün, ülkemizde, demokrasinin bütün kavramları var
dır; bu kavramlar üzerine kurallar konulmuştur; bu kavram ve kuralların gerektirdiği kurumlar var
dır ve bunların hepsi işlemektedir. Bütün sorunların çaresi burada aranacaktır. Her şeyin başında, 
milletimizin hür iradesinin neticesi olan Yüce Meclisimiz, görevinin başındadır. Demokrasinin kal
bi olan Yüce Meclisimizin, ülkenin bütün sorunlarına en doğru çareleri bulacağından hiç kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. 

Demokrasimizi iyileştirmek, standardını yükseltmek için girişilen gayretler sürdürülmektedir. 
1982 Anayasasında bu maksatla önemli değişiklikler yapılabilmiştir. Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde mevcut bütün siyasî partileri ve değerli üyeleri tebrik ediyorum. Demokrasimize daha çok ni
telik (vasıf) kazandırmak, devletimizi daha iyi işletmek için birçok gayretler sarf edilmiş ve önem
li yasalar çıkarılmıştır. Meclisimiz, denetleme görevini de gayretle sürdürmüştür. 

Anayasanın değişen maddelerinin uygulama kanunlarıyla, yeni bir seçim kanunu, yargının ça
buklaştırılması, eğitim ve üniversitede reform, yerel yönetimlerle merkezî yönetim arasındaki yet
ki ye sorumluluk dengelerinin yeniden ayarlanması, sağlık hizmetlerinde reform yapılması, önü
müzdeki yasama yılında, Meclisimizin gayret ve himmetlerini beklemektedir. 

184 dünya ülkesi içerisinde, nüfus itibariyle 16 nci, toprak itibariyle 32 nci ve gayri safî millî 
hâsıla itibariyle 20 nci sırada olan Türkiye, bir büyük dünya devletidir. Çok önemli bir konuma sa
hiptir. Barışçıdır. Sorunları vardır -zaten sorunu olmayan ülke yoktur- ancak, bu sorunların üstesin
den gelebilecek gücü ve niyeti vardır. 

Etrafımıza bir bakarak konuşmama devam etmek istiyorum: Türkiye, dünyada ve bölgesinde 
güçlü, dünyayla her alanda bütünleşen, kendisine saygı duyulan ve kendisine güvenen, ağırlığı ve 
etkinliğiyle barış ve istikrarın güvencesi olan; dostluğu ve işbirliği aranan bir ülkedir. Atatürk'ün 
koyduğu barışçı ilkelere dayanan Türk dışpolitikasında atılan her adım, bu görüntüyü yaşama ge
çirmeye yöneliktir. 

Türkiye, dünya üzerinde çok özel bir konumda bulunmaktadır. Geniş olduğu kadar, sorunlar, 
çatışmalar ve istikrarsızlık içeren bir coğrafyada yaşadığımızı hiçbir zaman gözardı etmiyoruz ve 
bu özel coğrafyanın gerektirdiği bir dışpolitikayı uygulamaya devletimiz çalışmaktadır. Siyasal ba
rış ve güven ortamının, insanların esenlik ve huzurunu sağlamanın, çeşitli sorunlarla boğuşan böl
gemizde, siyasî, ekonomik işbirliği potansiyellerini harekete geçirmek ve refahı yaygınlaştırmakla 
mümkün olabileceğine inanıyoruz. 

Bu sebeple, gayretlerimiz, küresel ve bölgesel planda barış ve güvenliğe katkıda bulunmaya 
yönelmektedir. Soğuksavaşın sona ermesi sonrasında ortaya çıkan tarihî fırsatları en iyi şekilde dc-
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ğerlendirmeye matuf işbirliği şemalarında, Türkiye, yine, bu sebeple öncü bir rol oynamaktadır. 
Türkiye'nin bir model olma vasfını kazanmış bu olağanüstü konumu, kendi alınterimizle kazandı
ğımız en değerli bir üründür ve cumhuriyetimizin kazanımları üzerine oturmaktadır. Türkiye, bu 
konumunu, hem kendi ulusumuzun hem de bölgemizdeki ulusların barış ve esenlik içinde yaşama
sının güvencesi olarak görmektedir. 

İşte, bu görünüm dahilinde, yeni asrın Türkiyesini, herkes, bölgesel zenginliklerini entegre ol
duğu Avrupa'ya taşıyan, küreselleşme olgusunu ileri götüren ve küreselleşme hareketinde bellibaş-
lı bir aktör olarak ortaya çıkan, nihayet, kalkınma ve işbirliği hamlelerinde barıştan yana ve öncü 
bir ülke olarak görüyor. 

Bu bakış gerçekleşme yolundadır. Balkanlardan Orta Asya'ya kadar, Türkiye'nin önünde ye
ni ufuklar açılmış, Türkiye, yepyeni işbirliği imkânlarına ve dayanışmalara kavuşmuştur. Bu anla
yışla, Türkiye, dışarıya daha fazla açılıyor, coğrafî uzaklığın, artık, önemi olmadığı, günümüz dün
yasında, Uzakdoğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde, yeni dostlar, ye
ni pazarlar ve yeni ilişkiler kurmaya çalışıyor; kısacası, bir dünya devleti olma yolunda hızla iler
liyor. 

Ulaştığımız noktadan daha ileriye gitmek kendi elimizdedir. Bu büyük hedef, birlik ve bera
berlik, demokrasi ve hoşgörü içerisinde gerçekleştirilecektir. 2000'li yıllarda, Türkiye, daha müref
feh daha zengin daha güçlü bir devlet olacaktır; yeni yüzyılın medeniyet oluşumları içerisinde ken
disine en saygın bir yeri de mutlaka edinecektir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, dışpolitikadaki her adımını bu geniş perspektif içeresinde de
ğerlendirmeye devam etmelidir. 

Türkiye ile dostluk ilişkileri içerisinde olmak herkesin lehinedir. 

Türkiye'nin temel çıkarlarına zarar vermeyi hedef haline getirenler ise, bunun bir bedeli oldu
ğunu hatırda tutmalıdırlar; bilhassa, terör örgütlerine müsamaha göstermeyi, hatta, onlara arka çık
mayı uzunca bir süreden beri bir politika aracı haline getirmiş olan çevrelerin, bu hususun farkın
da olmaları gerekir. Unutulmamalıdır ki, kin, nifak ve zulüm tohumları ekenler, tarih boyunca, 
önünde sonunda bunun bedelini ödemişlerdir. Türkiye'nin düşmanlığının değil dostluğunun aran
ması gerektiğini, buradan bir kez daha hatırlatırım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Dünyanın en sorunlu bir bölgesindeyiz ve Allah'a şükür ki, Türkiyemiz bir barış ve istikrar 
adası olarak duruyor. 

Etrafımızda neler oluyor, biraz daha yakından bakalım: Ortadoğu'da tarihî bir dönem yaşıyo
ruz, önemli gelişmelere tanık oluyoruz. Barış sürecinde büyük açılımlar yaşanmaktadır. Türkiye, 
Filistin sorununda ve Arap-İsrail uzlaşmazlığında bütün tarafların meşru hak ve çıkarlarını gözeten 
dengeli bir tutumu izleyegelmiştir. Türkiye, bölgede, genel ve kalıcı barışın tesis edilmesinin, böl
genin istikrarının yanı sıra bölgenin ekonomik kalkınmasına da çok önemli katkılarda bulunacağı
na inanmaktadır. 

Bu çerçevede, çok özel yakınlığa sahip olduğumuz bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi daha da ge
niş bir perspektif içerisinde geliştirmeye büyük önem atfediyoruz. Ortadoğu'da kalıcı ve kapsamlı 
bir barışın sağlanması, refah ve kalkınma yollarının bulunması çabalarına aktif bir şekilde destek 
vermeye devam etmeliyiz. Ekonomik istikrar ve refaha giden yolun barıştan geçtiğini biliyoruz; bu
nu herkese söylüyoruz. Bu kapsamda, barış sürecinin başarıya ulaşması neticesinde ortaya çıkacak 
yeni fırsat ve imkânların, bölgenin dünyayla bütünleşmesine de katkıda bulunacağını düşünüyoruz. 
Türkiye, bu hususta çok önemli bir rol oynayacak zengin bir tecrübe birikimine ve kapasiteye sa
hiptir. 
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ni ve Kahire Uygulama Antlaşmasını memnuniyetle karşılamış, İsrail ile Ürdün arasında imzala
nan barış antlaşmasından da memnuniyet duymuştur. Nihayet, birkaç gün önce, Washington'da İs
rail ile Filistin arasında imzalanan antlaşma da, barış sürecinde tarihî bir adım teşkil etmiştir. 

Bütün tarafların, şu anda tarih sahnesinde ortaya çıkan altın fırsattan yararlanmalarını ve Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda sorunlara acil çözümler bulma 
konusunda esnek ve pratik tutumlar takınmalarını tavsiye ve temenni ediyoruz. Ne var ki, barış sü
recinde, nazik bir dönemden geçilmektedir. Kuşku duyanların varlığına karşın, sürecin, tam anla
mıyla canlı tutulmasına çalışılmalıdır. Bu hususta, herkes, üzerine düşen tarihî sorumluluğu üstlen
melidir. 

Netice itibariyle, önümüzde, tüm bölge ülkeleri için gerçekten çok değerli bir fırsat bulunmak
tadır; bu fırsatın kaçırılmaması gereklidir. Gelişmeler belki arzu edilen süratte ilerlememektedir; 
ancak, önemli olan, nihai barışa adım adım ve kararlı bir şekilde ulaşılmasıdır. 

Diğer taraftan, Irak ile ilgili gelişmeleri de çok yakından ve dikkatle izlemekteyiz. Irak'a uy
gulanan ambargonun, Irak Halkı için yarattığı güçlükleri ve çekilen acıları biliyoruz. Bu acıların 
sona ermesi için, Irak'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını yerine getirmesi gerek
lidir. 

Irak'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, bölgesel istikrar açısından hayatî 
önem taşımaktadır. Biz, Irak topraklarında yaşayan tüm halkların, bu komşu ülkenin kalkınmasına 
kendi katkılarını getirebilecekleri bir ortam yaratılmasını arzu ediyor ve tüm Irak vatandaşlarının 
temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını ve iyi birer vatandaş olarak çağdaş bir yaşam idame et
tirmelerini istiyoruz. 

Türkmen kardeşlerimizin refahı ve selametiyle de yakından ilgileniyoruz. Irak'ta oluşmasını 
temenni ettiğimiz istikrar ortamında, Türkmen kardeşlerimizin de çok önemli bir katkısı olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, yıl boyunca, Bosna-Hersek'te hepimizin yüreğini parçalayan hadisele
re şahit olduk. Bütün ikazlara rağmen, uluslararası toplumun geçen dört yıldır sürdürdüğü kararsız
lık, çaresizlik, şaşkınlık ve etkisizlikten istifade eden Sırplar, insanlık âleminin gözleri önünde, 
uluslararası meşruiyeti ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe saydılar, ayaklar 
altına aldılar. Böylece, İkinci Dünya Savaşından beri işlenen en büyük insan hakları ihlallerine ve 
insanlık ayıplarına göz yumuldu. Bunun vebalini, dökülen kandan, yerlerinden yurtlarından olan 
masum insanların çektikleri ıstıraptan doğrudan doğruya sorumlu bulunan Sırplar kadar, onların bu 
hareketine göz yumanlar da taşıyacaktır. Ancak, eylül başında bölgede vuku bulan gelişmeler ve 
NATO'nun etkili müdahalesi, yıllardır süren bu trajediye son verilmesi imkânını ortaya çıkarmış 
ve Amerika Birleşik Devletleri bir barış girişimini başlatmıştır. 

Bu çerçevede, Türkiye, Boşnak kardeşlerimizin yaralarının sarılmasına yardımcı olmaya de
vam edecek ve bölgede adil ve kalıcı bir barışın tesisi yolundaki yoğun çabalarını sürdürecektir. 

Bugün, geriye dönüp baktığımızda, Türkiye'nin, eski Yugoslavya'nın dağılma süreci içerisi
ne girdiği andan itibaren, bulunduğu ikazlarda, ne yazık ki, haklı çıktığını görüyoruz. Keşke haklı 
çıkmasaydık. Gerçekten, ikili olsun çok taraflı olsun her forum ve platformda, her düzeyde, Bal
kanları tehdit altına sokan saldırganlığın, ne suretle olursa olsun önlenmesi gerektiğini defeatle di
le getirdik. Bugün de, Bosna-Hersek'in, varlığını, mevcut sınırlar içerisinde egemen ve uluslarara
sı toplumun eşit üyesi olarak sürdürmesine dayanan kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabala
rı etkinlikle desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye, aynı zamanda, Bosna-Hersek'te yaraların sa
rılmasına, ülkenin yeniden imarına her türlü katkıda bulunmaya da hazırdır. 
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çalışmalarını memnuniyetle karşılıyor, bu forumda, gayet etkin ve öncü rolümüzü sürdürüyoruz. 

Türkiye'nin, barışın tesisi yolunda önemli bir rol oynadığı ve bu rolü devam ettireceği muhak
kaktır. Kendisiyle çeşitli görüşmelerimde, Şaym Izzetbegoviç ve çalışma arkadaşlarında gördüğüm 
büyük morali, haklı mücadelelerini sonuna kadar sürdürme kararlılığını, beni çok etkilediğini ifa
de ederek, dile getirmek istiyorum. 

Kimsenin, Türkiye'nin, zor günlerinde, daima, bu acılı ülkenin yanında yer almış olduğundan 
ve bunun böyle devam edeceğinden şüphesi olmaması gerekir. Barış ve istikrarın tesis edilmesini, 
bölgede yaşayan bütün halkların geleceğinin ve temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alın
masını hedefleyen siyasetini, Türkiye, sürdürmelidir. 

Netice itibariyle, bugün, Bosna-Hersek'te, dolayısıyla Balkanlarda barışın tesisi yolunda 
önemli bir dönüm noktasına gelinmiştir; daha, çok mesafe vardır; bu mesafe katedilmelidir; ancak, 
sağduyu, uzlaşma ruhu ve sabırla, bu doğrultuda adım adım ilerleneceğine ve bu talihsiz ülkenin 
aydınlığa kavuşacağına inanıyoruz. 

Kafkasya'nın barış ve istikrah, Türkiye için çok büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla, Tür
kiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile birlikte Ermenistan'ı da ayırım gözetmeksizin, aynı tarihte tanı
mıştır. Azeri-Ermerii uyuşmazlığının, barışçı yoldan çözümü için oluşturulan, üyesi bulunduğumuz 
AGİT/Minsk Grubunun faaliyetlerinde etkin bir şekilde yer alıyoruz. Türkiye, kardeşi Azerbay
can'ı, haklı davasında daima destekleyecektir. ^ 

Ermenistan ile ilişkilerimizin geliştirilebilmesi ise, Ermenilerin, işgal ettikleri Azeri toprakla
rından çekilmelerine bağlıdır. Ermenistan'ın bu doğrultuda atacağı adımlar, olumlu bir şekilde de
ğerlendirilecektir. Ermenistan, işgal ettiği toprakları tahliye ederek, 1 milyon 400 bin göçmenin ev-. 
lerine dönmelerine, haklı ve şerefli bir çözüme razı olduğu takdirde, Türkiye ile Ermenistan arasın
da, iyi komşuluk ve işbirliği ortamı da yaratılmış olacaktır. Bunu, müteaddit defalar Ermeni lider
lerine duyurduk ve duyurmaya da devam edeceğiz. 

Abaza-Gürcü, Gürcü-Osetya ihtilafı da Kafkaslarda önemli rahatsızlıklara sebep olmuştur. 
Kafkaslardaki barış fevkalade önemlidir; çünkü, yüz seneden fazla süre sonra Kafkaslarda ye

ni devletler kurulmuştur. Bu devletler bağımsızdır; bu bağımsızlığın değerini iyi bilmeleri, kendi 
açılarından fevkalade önemlidir; bizim açımızdan da fevkalade önemlidir. Türkiye'nin, Kafkaslar
da barış olması halinde, Orta Asya'ya geçebilmesi daha kolaylaşacak, Orta Asya ülkelerinin, Tür
kiye'ye, Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçebilmesi imkân dahiline girecektir. Kafkasya'daki barı
şın bir an evvel tesisini, bölgenin bütün ülkelerinin yararına sayıyoruz. 

Türkiye'nin, Gürcistan ile çok iyi münasebetleri vardır. Sarp kapısına ilaveten, Türkgözü ka
pısı açılmıştır. Aktaş kapışının açılış hazırlıkları yapılmaktadır..Ermenistan ile Türkiye arasındaki 
münasebetlerin Azerbaycan'daki duruma bağlı olarak düzelmesi neticesinde, Kars'ta Doğu kapısı 
da açılacaktır. 

İşbirliği ve karşılıklı bağımlılığın artırılması, ortak menfaatların doğru teşhis edilip çağdaş bir re
fah düzeyine doğru elbirliğiyle hareket edilmesi, bu sorunların ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. 

Çeçenistan'da cereyan eden kanlı olaylar, bizleri derin üzüntüye sevk etmiştir. Sorunun, varı
lan mecraa girmeden, diyalogla, uzlaşma ruhuyla, barışçı bir yaklaşımla çözümünü temenni eder
dik. Nitekim, Başkan Yeltsin'e, olayların henüz başında -17 Aralık 1994'te- gönderdiğim mesajda, 
Çeçenistan sorununun, Rusya Federasyonunun toprak bütünlüğü çerçevesinde, kansız bir şekilde 
çözümü için çağrıda bulunduk. Bugün, bölgede sükûn avdet etmiştir; ancak, bedeli, can ve mal kay
bı bakımından çok ağır olmuştur. Umalım ki, kesin sonuca varılsın. 
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uygulanması ve Çeçen kardeşlerimizin yaralarının sarılmasıdır. Türkiye, daha şimdiden, Çeçenis-
tan'ın yeniden imarı ve Çeçen Halkının selameti için elinden gelen yardımı esirgemeyeceğini be
yan etmiştir. 

Karadenizin karşı kıyılarındaki komşumuz Moldavya'nın topraklarında, ulusal benliklerine, 
dillerine, kültürlerine asırlarca sıkı sıkıya sarılan Gagavuz Halkı, Avrasya'ya yayılan Türk dünya
sının oluşturduğu zincirde sağlam bir halka ve Türkiye ile Moldavya arasında sağlam bir dostluk 
köprüsüdür. Gagavuz kardeşlerimiz ile Moldavya yönetimi arasında uzlaşı, iyiniyet ve sağduyulu 
bir yaklaşımla bu yıl içinde gerçekleşen özel statü anlaşması, takdire şayan ve örnek bir olgudur. 

Osmanlı idaresinin bucak beldesi olan Gagavuz Yerinin idarî sınırlarının halk oylaması neti
cesinde belirlenmesiyle, bu kardeşlerimizin, anayurtlarında huzur içinde yaşayacaklarına, kimlik
lerini güven içinde devam ettireceklerine ve Moldavya'nın kalkınmasına ve refahına gereken kat
kılarda bulunacaklarına inanıyoruz. Biz de, Moldavya ile tesis edilen yakın dostluk ilişkilerinden 
ve Gagavuz Halkına olan gönülden bağlarımızdan esinlenerek, bu ülkeye, Türkiye'nin imkânları 
ölçüsünde yardımcı olmaya devam etmeliyiz. 

Aynı coğrafî bölgede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerde güçlü bir bağ oluşturan Kı
rım Türk Halkına da desteğimizi sürdürmekteyiz. Tarihte, maruz kaldıkları zor koşullara karşı kah
ramanca göğüs geren Kırım Türkleri, yumuşama ve hoşgörü sürecine giren dünyamızda, hak ettik
leri uygar ve insan haklarına saygılı ortama kavuşmaktadırlar. Türkiye, Kırımlı Türk kardeşlerinin 
anayurtlarına dönüşlerinden kaynaklanan iskân sorunlarını ve ekonomik sıkıntılarını gidermek için, 
Ukrayna Hükümeti ve ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği halindedir. Umudumuz, Kırım Türk
lerinin de, sorumlu birer Ukrayna vatandaşı olarak, ülkenin kalkınmasına ve refaha kavuşmasına 
katkıda bulunmalarını görmektir. Bu yolda her türlü katkıyı yapmaktayız ve yapmalıyız. 

Burada, bir iki cümle de Ahıska Türkleri için söyleyeceğim. Rusya'nın hemen hemen her ta
rafına dağıtılmış bulunan Ahıska Türkleri, Türkiye'yi anavatanları görmektedir ve her fırsatta, Or
ta Asya'nın, her bölgesinde, diğer bölgelerde karşımıza çıkmakta, Türkiye'ye dönme arzularını tek
rarlamaktadırlar. Türkiye, imkânlarının elverdiği ölçüde, Ahıska Türklerine himaye vermeye ve 
onlara sıcak sinesini açmaya devam etmelidir. 

Değerli milletvekilleri, değişen dünya şartları muvacehesinde, Türkiye'nin, tarihten ve coğraf
yadan kaynaklanan varlarını birleştirdiğimizde, Avrasya kıtasının ortaya çıktığı görülmektedir. Av
rasya olgusu üzerinde hassasiyetle duruyorum. Adriyatik'ten Çin Denizine kadar uzanan kuşakta, 
11 milyon kilometrekare üzerinde, aynı kökleri paylaşan 200 milyon insanın, tarih, dil, din, kültür 
gibi ortaklıkları her geçen gün daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu, bir gerçektir ve bu
nun kabul edilemeyecek bir tarafı da yoktur. Destanlarımız, şarkılarımız, ninnilerimiz, örflerimiz, 
âdetlerimiz, yediklerimiz içtiklerimiz, konuştuğumuz dil, birdir. Bundan daha birleştirici unsurlar, 
başka ortaklıklarda görülemez. 

Biz, hiçbir zaman, Avrasya olgusunu, siyasî hesaplar güderek, bir nüfuz sağlama aracı olarak 
görmemekteyiz. Amacımız, bağımsızlığına yeni kavuşan ve yıllardır uzak kaldığımız kardeşlerimi
zin kendi ayakları üzerinde durmalarına ve uluslararası toplum içinde her bakımdan saygın birer 
üye olarak hak ettikleri yerlerini almalarına yardımcı olmaktır. Bu yolda bugüne kadar yürüttüğü
müz faaliyetler bunu kanıtlamaktadır. İşadamlarımız, müteahhitlerimiz buralarda hizmet görmek
te, haberleşme ve ulaşım ağlan kurulmakta, imkânlar ölçüsünde krediler verilmekte, okullar açıl
makta, burslar verilmekte, tarihî ve kültürel eserler onarılmakta, ezcümle, bu kardeş ülkelerin kal
kınma ve istikrar hamlelerine, Türkiye, çok geniş şekilde destekte bulunmaktadır. 
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birikimlerle, çağdaş dünyayı anlamış büyük bir devlet olarak, bu ülkeler için bir ışıktır, bir pence
redir; bu ülkelere yön verme imkânına da en iyi şekilde sahiptir; bunların dünyayla bütünleşmele
ri için ideal bir köprü konumundadır. Yön vermeyi bu anlamda kullanıyorum. Bu bakımdan da, ay
rıca, üçüncü ülkelerle her türlü ortaklığa da hazırdır. Kardeşlerimizin bu fırsatlardan yararlanmala
rı da son derece doğaldır. 

Nitekim, yıl içinde, Avrasya bölgesinde yer alan ülkelerle bulunduğumuz faaliyetlere bakıla
cak olunursa, gıpta edilecek bir durum görülecektir. En üst düzeyde karşılıklı ziyaretler yoğun ola
rak gerçekleştirilmiştir, zirveler düzenlenmiştir, uluslararası platformda buluşulmuştur, ekonomik, 
ticarî ve kültürel alanlarda 100'den fazla anlaşma aktedilmiştir; istişareler yapılmış, karşılıklı dert-
leşilmiş, bayram mutlulukları paylaşılmıştır. 

Burada önemli olan, Avrasya olgusunun kendiliğinden ortaya çıkmasıdır; yani, gönüller ken
diliğinden birleşmiştir. Bu, gönülden kaynaklanan bağlarımızı güçlendirmeye ve açılan yeni ufuk
ları yapıcı amaçla karşılıklı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz, etmeliyiz de. Zira, mevcut iş
birliği potansiyelini harekete geçirmemiz, halklarımızın karşılıklı refahına, esenliğine ve dolayısıy
la huzuruna hizmet etmektedir. Bu da, bölgemizde ve dünyamızda barış ve istikrara toplu halde 
yaptığımız, küçümsenmeyecek bir katkı olarak görülmelidir. 

Sayın milletvekilleri, PKK terör örgütü, Kuzey Irak'ta, sınırlarımıza bitişik kurtarılmış bir şe
rit ilan etmek üzereyken, Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ve sivil 
halka zarar verilmemesi ilkelerine dayanan kararlı bir harekâtı gerçekleştirmiş ve bu harekâta katı
lan birliklerin büyüklüğü, harekâttan bir an önce sonuç alınmasını sağlayacak ölçüde tutulmuştur. 
Buradaki amaç, aynı zamanda, mevcut koşullar altında Kuzey Irak'a hükmedebilen bir otoritenin 
yokluğu karşısında, terör örgütünün istifadeye imkân bulduğu tesis ve silah depoları gibi altyapıyı 
imha etmek olmuştur. Bir kolorduya yetecek çapta silah, tonlarca yiyecek malzemesinin yanı sıra, 
büyük miktarda uyuşturucu da ele geçirilmiştir. Türkiye, bu bölgeden, topraklarına karşı saldırılar 
gerçekleşmesine veya Kuzey Irak'ın, teröristlerin üssü haline getirilmesine müsaade edemezdi ve 
yine de müsaade edemez! (DYP sıralarından alkışlar) 

Kuzey Irak'taki otorite boşluğu, çok büyük kargaşaya sebep olmuştur. Konunun enternasyo-
nalize olması ve bölgenin, daha çok rahatsız edici duruma itilmesi endişeleri mevcuttur. Bu endi
şeler muvacehesinde, gelişen durum, devletimiz tarafından, Parlamentomuz tarafından fevkalade 
yakından takip edilmekte ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün etkinliği kullanılarak, gerekli 
müdahaleler yapılmaktadır. < 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs sorununun çözümü, Ada'da yaşayan iki ulusal toplumun siyasî 
eşitlik ve egemenlik hakları üzerine bina edilmeli, iki toplumlu, iki kesimli bir düzen esas alınma
lı, Türkiye'nin hukukî ve fiilî garantisi devam etmelidir. 

Kıbrıs sorunu bir çözüme ulaştırılmadan, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyeliği konusunun günde
me getirilmesi de sorunun halline yardımcı olmamaktadır. Bugün, Kıbrıs'ta gündemi, Avrupa Bir
liği üyeliği değil, nasıl bir çözüme ulaşılacağı oluşturmalıdır; dolayısıyla, bu yönde çaba sarf edil
melidir. Karşılıklı güven ortamının yaratılması için, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin önerdi
ği güven artırıcı önlemlerin uygulanması, çözümü kolaylaştırabilecektir. 

Kıbrıs davası, Türkiye için ulusal bir davadır. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine des
teğini her alanda kararlılıkla sürdürmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin karşılaştığı ekono
mik sorunların aşılmasına ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında mevcut yakın iş
birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik gayretlerimiz devam ettirilmelidir. 
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Yunanistan ile ilişkilerimiz, dışpolitikamız içerisinde kendisine özgü bir önem ve önceliğe sa

hiptir. Ülkelerimiz arasındaki sorunları, komşuluğun tabiî sonuçlan olarak kabul eden Türkiye, bu 
sorunların üstesinden, iyi niyetli, barışçı yöntemlerle gelinmesi için, mümkün olan her türlü çaba
yı sarf etmiş; aynı zamanda, Lozan dengesinin korunmasına da bir büyük önem atfetmiştir. 

Çeşitli sorunlann yanı sıra, Ege Denizinden kaynaklanan anlaşmazlıklar da mevcuttur. Bu an
laşmazlıkların nedenini, Yunanistan'ın, Ege Denizini bir Yunan gölü olarak algılayan yaklaşımı 
oluşturmaktadır. Ege kıta sahanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında sınırlandırılmamıştır ve iki ül
ke arasında Ege Denizinden kaynaklanan sorunların hepsi birbiriyle yakından ilgilidir. 

Esasen, Türk-Yunan sorunları, ilişkilerimiz çerçevesinde bir bütün teşkil etmektedir. Biz, bu 
sorunların bir bütün olarak ele alınmasını ve müzakereler yoluyla, iki ülke arasındaki temel denge
yi gözeten siyasî çözümler aranmasını, en akılcı yöntem olarak görüyoruz. Hedefimiz, diyalog ka
nallarını açık tutmak ve bu yolda ileri adımlar atmaktır. 

Türkiye, Batı Trakya'daki Türk azınlığın anlaşmalardan kaynaklanan haklarının korunmasın
dan Ege Denizindeki sorunlara kadar, Yunanistan ile ilişkilerinde, millî menfaatlarına ve güvenli
ğine zarar verecek her türlü oldubittiye, emrivakiye (fait acepmpli) -herkes anlasın diye, anlaşıla
cak şekilde söylüyorum- karşıdır; kimse, Türkiye'yi, bununla karşı karşıya koymamalıdır. İki ülke 
arasında hak ve çıkar dengelerini gözeten bir müzakerenin gereğine samimiyetle inanılmalıdır. 

Değerli milletvekili, 4 Türk vatandaşının, ağustos ayında, Suudî Arabistan'da, uyuşturucu 
madde kaçakçılığı nedeniyle ardı ardına idam edilmeleri, tüm Türk kamuoyunu derinden etkilemiş 
ve üzüntüye sevk etmiştir. Bu konudaki hissiyatımızı, en yüksek düzeyde, Suudî Arabistan Kralı 
nezdinde birçok defa dile getirmiştik. Suudî Arabistan ile mevcut dostluk ve kardeşlik bağlarımıza 
karşılıklı olarak büyük önem vermekteyiz. Bu itibarla, halen bu ülkede tutuklu ve hükümlü bulu
nan vatandaşlarımızın hayatlarının bağışlanmasının ve ülkelerimiz arasında kurulacak etkili işbir
liği sayesinde, uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesinin daha yararlı bir yol olacağına inanı
yoruz; Suudî Arabistan nezdinde bu konudaki girişimlerimizi sürdürüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin uyguladığı çok yönlü, çok boyutlu dışpolitikanın bir bo
yutu, benzer görüşleri ve idealleri paylaşan ülkeleri, bölgesel forumlar etrafında bir araya getirmek 
suretiyle işbirliği imkânlarını en iyi şekilde değerlendirme hedefidir. Zira, Türkiye, çağımızda, 
uluslararası güvenin artırılmasının ve barış ve istikrarın sağlamlaştırılmasının, ekonomik işbirliği 
vasıtasıyla başarılabileceğine inanmaktadır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Türkiye'nin ekonomik 
işbirliği alanında Balkanlar, Rusya, Kafkaslar boyutunu; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ise, Orta As
ya ve Batı Asya boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Bu itibarla, Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirli
ğinin 11 üyesi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 10 üyesiyle, bu iki forum çerçevesinde çeşitli 
ekonomik işbirliği projeleri üzerinde temasını sürdürmeli ve derinleştirmeye gayret etmelidir. 

Bu yıl Bükreş'te yapılan Karadeniz Ekonomik işbirliği Zirvesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
sürecinin kuruluş safhasının sonunu, gerçek işbirliği safhasının başlangıcını gerçekleştirmiştir. Ka
radeniz Ekonomik İşbirliği, artık, altyapısını tamamlamış ve üye ülkeler arasında ekonomik işbir
liğini gerçekleştirecek aşamaya varmıştır. Önümüzde, özel sektörlerin önplana çıkacağı uygulama 
dönemi başlamaktadır. Bu dönemde, özel sektörler hükümetlerin de desteğiyle, somut projeler üret
me sürecine girecektir. Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin en belirgin özelliği, modelinin, özel sek
törlerin girişimciliğine ve dinamizmine dayandırılmasıdır. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği sürecine kuruluşundan beri yaptığımız faal katkılarla ve bu böl
gesel ekonomik işbirliğe girişimine büyük önem atfetmekle; Türkiye'nin, çağımızda ivme kazanan 
küreselleşme süreci içerisinde saygın bir yer aldığını bir kere daha kanıtlamış bulunuyoruz.. 
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği, dünya ortamıyla yeni bütünleşen bölge ülkeleri için ne kadar 

büyük anlam taşıyorsa, ECO da, bağımsızlığına yeni kavuşan Orta Asya Cumhuriyetleri için ben
zer anlamı taşımaktadır. 

ECO dediğimiz ekonomik işbirliği, aslında, üye ülkeler arasında ekonomik, teknik ve kültürel 
işbirliğini öngören boyutları aşan, bölgede barış ve istikrara katkıda bulunan bir platform niteliği
ne sahiptir. İslamabad'ta yapılan son zirvede, bunun en canlı örneğini gördük. Zirvede yaptığım 
tüm temaslarda, bölgede ekonomik işbirliğinin tam anlamıyla gerçekleşmesi için siyasî istikrarın 
da gerekli olduğunu vurguladık. Bu meyanda, özellikle istikrar özlemi içinde yaşayan bazı ülkeler
de -bu, daha çok Afganistan ve Tacikistan'dır- icbarısın bir an önce sağlanmasının, bölgesel işbir
liğine büyük katkılarda bulunacağını tekrarladık. 

ECO teşkilatını yeniden yapılandırma çalışmalarına da somut katkılarımız olmaktadır. Bu ku
ruluşun, yakın gelecekte daha etkili işbirliğini doğuracak bir şekil alacağına inanıyoruz. 

Burada, altı çizilecek bir husus, Türkiye'nin, gerek Karadeniz Ekonomik İşbirliğinde gerek 
ECO'da, üyeleri nezdinde sahip olduğu konumdur. Demokratik, laik, pazar ekonomisini başarılı bir 
şekilde yürüten ve çağdaş dünyayla bütünleşen dinamik bir Türkiye, birçoğu geçiş döneminin san
cılarını çeken bu ülkeler için bir örnek teşkil etmekte, yol gösterici rolünü oynamaktadır. Türkiye, 
bu işleviyle, bölgesel ve uluslararası itibâr kazanmakta, barış ve istikrara, ilave katkılarda bulun
maktadır. Ayrıca, Türkiye, Karadeniz Ekonomik işbirliği ve ECO çerçevesinde kazandığı bölgesel 
işbirliği tecrübesini, önümüzdeki dönemde büyük bir dinamizme kavuşması beklenen Akdeniz İş
birliği Forumuna da taşıyabilecektir. 

Türkiye, İslam Konferansı Teşkilatının her zemininde de fevkalade etkin bir rol oynamakta
dır. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa kuruluşlarıyla daima yakın ilişkiler içinde olduk. Kırküç yıldır 
NATO üyesiyiz. En riskli dönemlerde, Batı'nın güvenliğine önemli katkılarda bulunduk. Avrupa 
ile bütünleşmiş, ekonomik ve sosyal alanda güçlü, istikrarlı bir Türkiye, çoğulcu parlamenter de
mokrasi, hukuk devleti ve insan hakları gibi çağdaş değerlerle Doğu'yu kucaklaştıran bir köprü, 
kültürler çatışması teorilerinin panzehiridir. 

Türkiye, köklü demokrasi geleneği ve laiklik ilkesine bağlılığı ve serbest pazar ekonomisinde 
kat ettiği büyük merhaleyle, keza, dinamik nüfusa ve etkili bir rekabet gücüne sahip olmakla, diğer 
taraftan, uluslararası ve bölgesel çaptaki siyasî ağırlığıyla, bugün, Avrupa Birliği üyeliğine aday 
olan ülkeler arasında en üstün bir konumu haizdir. Bunu görmemek mümkün değildir. 

1995 sonunda gerçekleştirilmesi öngörülen gümrük birliği, tam üyelik yolunda önemli bir aşa
mayı oluşturacaktır. Gümrük birliği, karşılıklı akdî bir vecibedir; bu vecibenin yerine getirilmesini 
bekliyoruz. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de, zaman zaman münferit insan hakları sorunlarıyla 
karşılaşıldığı doğrudur; ama, bu, halkın, Parlamentonun ve hükümetin iradesinden kuşku duyma 
hakkını kimseye vermez. Bazı Batılı ülkelerden zaman zaman ülkemize yöneltilen eleştiriler, Türk 
Halkını üzüntüye ve tepkiye sevk etmektedir. Cumhuriyet Türkiyesi, en ileri uygarlık düzeyine 
ulaşma yolundaki gayretlerini, hiçbir zaman, başkaları istediği için yapmamıştır; kendi halkı iste
diği ve buna^layık olduğu için yapmıştır! (DYP, MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

' Türkiye'nin, Avrupa ile yıllarca önce yaptığı bazı anlaşmaların ve bu arada gümrük birliğinin 
yaşama geçirilmesi için Türkiye'ye şart koşmaya kalkanlar, Türk, Halkının ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, esasen gerçekleştirmeyi düşündüğü hususları Türkiye'nin önüne bir önkoşul olarak 
getirenler, Türkiye-Avrupa ilişkilerine zarar vermekte ve Türk Halkının gözünde Avrupa'nın itiba-
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rını zedelemektedirler. Türkiye, Avrupa'ya girecektir; ama, boynunu bükerek değil, başı dik olarak 
girecektir! (DYP, MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'nin Ayrupa ile bütünleşmesini engellemeye çalışanlar, tarih önünde sorumluluk taşı
yacaklardır. Bizim, Avrupa hükümetlerinden beklediğimiz, Türkiye'nin demokrasiyi daha ileriye 
götürme yolundaki siyasî iradesine saygı duyarak, kendi ülkelerindeki bazı radikal çevrelerin, ulus
lararası ilişkilerde geçerli olan karşılıklı saygı ilkesine uymayan görüşlerine kararlılıkla karşı koy
malarıdır. ' 

Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu ile çok iyi münasebetleri 
mevcuttur. 

Dost ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye, de
rinleştirmeye özen gösteriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile, hem güvenlik alanında hem stra
tejik alanda hem de ekonomik alanda ortak çıkarlarımız vardır. Amerika Birleşik Devletlerinin, 
Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşmesi için verdiği desteği takdirle karşılamaktayız. 

Bölgenin iki güçlü devleti olan Türkiye ve Rusya arasında işbirliğinin, karşılıklı güven ortamı 
içerisinde geliştirilmesi, gerek bölgesel gerek küresel barış ve istikrara önemli katkıda bulunacak
tır. Türkiye, Rus Halkının, demokrasi içerisinde refaha ulaşmasını samimiyetle arzu etmektedir. 
Rusya ile, ekonomi, ticaret, enerji, turizm ve ulaştırma alanlarında mevcut işbirliği potansiyelin
den en iyi şekilde yararlanmayı, ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi arzuluyoruz. 

Hazar petrollerinin uluslararası piyasalara nakli, bir diğer güncel ve önemli konu olarak bizim 
ve dünyanın gündemini işgal ediyor. 

Türkiye, Hazar petrollerinin bir bölümünün boru hatlarıyla ülkemiz üzerinden Akdeniz'e, 
Ceyhan-Yumurtalık tesislerine taşınmasına taliptir. 

Bu maksatla hazırlanan ve uluslararası çevrede de destek bulan Hazar-Akdeniz Petrol Boru 
Hattı Projemiz, Hazar Denizi havzasında süratle artacak hampetrol üretimi muvacehesinde yeter
siz kalacağı anlaşılan mevcut boru hatları şebekelerine bir ilave kapasite yaratacaktır. Bu husus dik
kate alındığında, söz konusu boru hattı, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan hatta Rusya için ol
duğu gibi, bölgeye yatırım yapmış petrol şirketleri için de bir acil ihtiyaç, vazgeçilmez ihtiyaç, ay
rıca açık deniz ve uluslararası pazarlara ulaşılmasında bölge coğrafyasının gerekli kıldığı büyük bir 
zorunluluktur. 

Projemiz, her şeyden evvel, bölgede, nakil güzergâhı olarak en istikrarlı, en güvenli ortamı 
bahşettiği; ayrıca, taşımacılık maliyetleri açısından uluslararası ölçülerde en elverişli imkânları ver
diği, için ve nihayet, çevre ve doğanın korunması kaygıları açısından da en az risk taşıyan imkân
lardan yararlanmayı Öngörmesi nedeniyle, Hazar petrollerinin -petrole, gazı da dahil ediyorum-
uluslararası piyasalara taşınmasında öncelikle tercih edilmesi gereken bir proje niteliğindedir. 

Diğer taraftan, petrol boru hatları konuları, teknik, ticarî ve ekonomik vecibelerinin yanında, 
her zaman, siyasî ve stratejik boyutlarıyla da dikkate alınması gereken konular olmuştur. 

Türkiye, zengin doğal kaynaklarının faydalı şekilde kullanılması, uluslararası piyasalarda de
ğerlendirilmesi ve en. etkin ve hesaplı yollardan bu piyasalara ulaştırılması halinde, yıllardır uzak 
düştükleri refah ve çağdaş imkânlara kavuşma imkânı olan yeni bağımsız devletlerin müreffeh ve 
mutlu bir istikbale sahip olmasını arzulamaktadır; bu dönemde ortaya çıkan eşsiz fırsatların, oluş
makta olan yeni dünya gerçekleri ve giderek güçlenen küreselleşme eğilimiyle bağdaşmayan bir re
kabet anlayışı içerisinde değil, bilakis, yapıcı ve dengeli bir işbirliği yaklaşımı içerisinde değerlen
dirilmesi gerektiği görüşündedir; aynı zamanda, böyle bir yaklaşımın, bölgede, demokratik ve çağ
daş yaşam biçiminin temellerini sağlamlaştıracağı ve ulusların serbest iradeleri ortaya koymalarını 
kolaylaştıracağı inancındadır. 
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Hazar Denizi petrollerinin, Rusya Federasyonu ve diğer ülkeler arasında bir ihtilaf konusu ha

line gelmeyeceğini, buradan siyasî birtakım ihtilaflar çıkmayacağını ummak istiyorum. 
Türkiye gibi, bir imparatorluk tasfiye etmiş bir ülkede, tarihin ve coğrafyanın getirdiği fırsat

lar olduğu kadar, pek çok sorumluluklar da vardır. 
Dışpolitikamızın oluşumunda tarihimiz ve coğrafyamız her zaman dikkate alınmıştır. Bunda, 

kültür unsurunun çok önemli bir yer tuttuğunu tekrarlamalıyım. 
Bugün, Avrasya diye nitelediğimiz toprakları bir ucundan diğerine kat edersek, atılan her 

adımda Türk tarih ve kültürünü yansıtan ve ayakta tutan bir esere rastlamak mümkündür. (DYP sı
ralarından alkışlar) Bu, bir camidir, bir medresedir, bir köprüdür, bir anıttır, bir şehitliktir... Ne 
olursa olsun,.bunlar, bizi o topraklarla özdeşleştiren, geçmişimizi geleceğimizle kenetleyen ve ge
lecek nesillere ulusal kimliğimiz hakkında ışık tutan simgelerdir. Bu eserler, aynı zamanda, bulun
dukları ülkelerle aramızdaki tarihî ve kültürel bağları canlı tutan birer manevî abidelerdir. 

Binaenaleyh, bunları korumak; onarmak, restore etmek, sadece Türk toplumunun değil, yer al
dıkları ülke halkının bilincinde yaşatmak, tarihe karşı bir sorumluluğumuzdur. Bunları yaparken, 
kuşkusuz, ikili ve gerektiğinde uluslararası düzeyde işbirliği yollarını araştırmamız doğru bir yak
laşımdır. 

Genel olarak baktığımızda, yurtdışındaki Türk kültür varlıklarının durumu ve görünümü ümit 
vericidir. Macaristan'da -Zigetvar'da- dikilen Kanunî Anıtı, örnek bir jesttir; Macar Milletinin hoş
görüsünün en güzel bir anıtıdır; geçmişin husumetlerini bir kenara bırakan, geleceğin mutlu günle
rine yönelen yapıcı bir zihniyetin eseridir. Zigetvar, böylece, Türk tarihinin en önemli dönemini ya
şatan bir ziyaret yeri haline dönüşmüştür. Burada, Macar Devletinin hoşgörüsünü, Macar Devleti
nin tarihe bakışını ve Türkiye ile Macaristan arasındaki dostluğa bakışını övüyorum. Nihayet, Bu-
din Kalesinde, Arnavut Abdi Paşa'nın mezarı da yerinde duruyor ve kitabesinde de "burada Arna
vut Abdi Paşa yatıyor; düşmanımızdı; ama, kahramandı" yazıyor. Bu kitabe duruyor. 

Bu yıl içerisinde ziyaret ettiğim Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Makedonya'da benzer 
olumlu yaklaşımları görmüş olmaktan büyük memnuniyet duymaktayım. Diyebilirim ki, bu fırsat, 
Türkiye'nin önüne ilk defa geliyor. 

Eserlerimizin korunması için, ilişkilerimizin yakınlığı ve dünyamızda beliren uzlaşı ve hoşgö
rü ortamıyla bağdaşan şekilde ilgi göstermeleri, bizi çok sevindirmiştir. 

Dobruca'da Babadağ Camii, Bulgaristan'da Tombul Camii yıkılmaktan kurtarılmalıdır. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Dünyaya kapılarını yeni açan Orta Asya cumhuriyetlerinde bulunan eserlerin ve ortak kültü
rel değerlerimizin korunması için de aynı gayreti karşılıklı olarak göstermeliyiz. Büyük Türk dü
şünürü Hoca Ahmet Yesevi'nin Kazakistan'daki muhteşem türbesi, bu ülkeyle işbirliği halinde res
tore edilmektedir. Bu türbenin temeli sağlamlaştırılmış ve yıkılmaktan kurtarılmıştır. 

Ahiren Moğolistan'a yaptığımız resmî ziyaret sırasında gördüğümüz Tonyukuk ve Orhun 
Anıtlarının ortak tarihimize yaraşır şekilde onarılmaları ve restore edilmeleri için, Moğolistan'ın 
gösterdiği ilgi memnuniyet vericidir. Pek yakında, tüm Türk dünyası için tarihe ışık tutan bu anıt
ların, sadece Türk değil, dünya kültürünün de hizmetine sunulacağını umuyoruz. Bu eserlerin res
torasyonları tamamlandığında; bütün insanlık için, Tonyukuk ve Orhun Vadisi, kendisini Türk sa
yan insanlar için bir ziyaretgâh olacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri -geçen seneki konuşmamda da ifade ettim-
Türkiye içindeki ve dışındaki kültür eserlerine daha çok yardımcı olmanızı, daha çok destek ver
menizi sizlerden rica ediyorum. Gerçekten, bunun değerini, bir Avrasya olgusu içerisinde, bir süre 
sonra, daha iyi takdir eder hale geleceğiz. 
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Sayın milletvekilleri, 1984 yılından itibaren, Türkiye genelinde, 17 575 terör olayı meydana 

gelmiştir. Bu olaylarda, 4 120 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 8 006 güvenlik görevlisi yaralanmış
tır. Aynı olaylarda, 4 604 vatandaş şehit olmuş, 5 571 vatandaşımız da yaralanmıştır. 

Yine aynı dönemde, 11 939'ü ölü, 427'si yaralı, 1 514'ü teslim, 5 154'U sağ olmak üzere, top
lam 19 034 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 

Terörden en çok zarar gören kesim, yöre halkı ile ilköğretim kurumlan olmuştur, yatırımlar ol
muştur. 

1994-1995 öğretim yılında, olağanüstü hal illerinde mevcut okulların 1/3'ü güvenlik ve öğret
mensizlik nedeniyle açılamamış -öğretmen yokluğu değil, yine, o da güvenliktir- ve yaklaşık 100 
bin kadar öğrenci öğretimden mahrum kalmıştır. . 

Örgüt tarafından, 198 okul, 39 cami, 10 sağlık ocağı yıkılıp yakılmıştır, 100'e yakın öğretmen 
ve 40'a yakın da din adamı şehit edilmiştir. 

1984'ten bu yana, Güneydoğu Anadolu'da, 690 köy tamamen, 215 köy kısmen ve 1 563 mez
ra tamamen, 146 mezra kısmen boşaltılmıştır veya boşalmıştır; 307 bin kişi oturdukları yeri terk et
miştir. Bunun tümü, terör sebebiyle değildir; ama, bunda, terörün önemli bir etkisi vardır. 

Bu vatandaşlarımız, bölgede, bilhassa, başta Diyarbakır olmak üzere, Batman, Siirt, Van şehir 
merkezlerine ve ülkenin diğer köşelerine göçmüşlerdir. Bilhassa, güneydoğu illerimizde, yani bu 
illerde ye bazı kasabalarda, önemli iskân ve işsizlik meselesi meydana gelmiştir; meralar büyük 
çapta kullanılmaz haldedir, boştur. Hayvancılığımız, bu sebeple büyük darbe yemiştir. 

Güvenlik kuvvetlerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin her dört ayda bir verdiği yetkiye da
yanarak, terörle mücadeleyi kahramanca yürütmektedirler. Devlet, ülkenin her köşesine, her karış 
toprağına ve her taşına hâkimdir. Türkiye'nin sınırlarını, insanlarını ve toprağını korumak için kah
ramanca mücadele eden, başta Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, bütün güvenlik mensuplarımı
za, devletimiz adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. (Alkışlar) Şehitlerimizi, çocuklarımızı 
okutmak için büyük fedakârlıklarla görev yaparken terör kurbanı olan öğretmenlerimizi rahmetle 
anıyorum. 

Bizim ülkemizi fevkalade huzursuz eden terör olayının, komşu devletlerden ve Avrupa'daki 
çeşitli odaklardan destek gördüğü herkesin malumudur. 

Bilinmelidir ki, halkımızın -terörün vaki olduğu yerdeki halkımızın- devletiyle herhangi bir 
sorunu yoktur. Devletimiz, olanca imkânlarıyla, bunun yanlışlığını (terörün yanlışlığını) anlatma
ya çalışıyor. Çocukları, kadınları, masum sivil insanları katledenlerin evvela kınanıp, ayıplanıp, 
sonra, hak mücadelesi yapıyormuş gibi gösterilmesi, görünmesi ise fevkalade şaşırtıcıdır. 

Türkiye, terörün üstesinden gelme noktasına yaklaşmıştır. Açılan yaralar, gayet tabiî, bir an 
önce sarılacaktır ve başlamış bulunan kalkınma, kalkındırma hamlesi de süratle devam etmelidir. 
Vatandaşı incitmeden, hukukun içinde kalarak terör mücadelesi yürütülmeye çalışılıyor. Mücade
lenin tabiatında çok büyük zorluk var. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücü, onun güvenlik kuv
vetlerinin kahramanlığı hakkında hiç kimse şüpheye düşmesin. 

Ayrıca, Türkiye'nin üniter devlet niteliğinin muhafazasından, birlik ve beraberliğinin korun
masından herkes emin olsun. (Alkışlar) , 

Nedir bu üniter devlet denildiği zaman; tekrarlamalıyım ki, Türkiye'nin birlik ve beraberliği
dir. Bu birlik ve beraberlik nasıl korunur dediğiniz zaman, evet, üniter devlet şöyle tarife geliyor; 
Millet bir, vatan bir, devlet bir, dil bir, bayrak bir; işte, üniter devlet!.. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, trafik kazaları bir afet haline gelmiştir. Yani, şimdi gelmiş değil, epey
ce süredenberi bir afet. 
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1994 yılı içerisinde 5 942 vatandaşımız -ortalama, günde 15 kişi- trafik kazalarında hayatını 

kaybetmiştir. 1995 yılı içerisinde, 8 ayda -ağustos sonu itibariyle- 3 780 kişi, yalnız ağustos ayın
da 628 kişi hayatını kaybetmiştir; maddî hasar ise trilyonları aşmıştır. 

Trafik kazalarını önlemek için girişilmiş her türlü gayret destekleniyor ve desteklenmeye de
vam edilmelidir. 

Meclisimizin bu konudaki hassasiyetini takdirle karşılıyorum. Mevzuatta yeni düzenlemelerin 
yapılması Meclisimizin önündedir. Bu düzenlemelerin bir an evvel yapılmasını rica ediyorum. 

Çalışma barışı, ülkedeki huzur bakımından fevkalade önemlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, pek çok ülkenin henüz onaylamadığı ILO anlaşmalarının tümü
nü kabul etmiştir. Ayrıca, Anayasada yapılan değişikliklerle, yeni birtakım açılımlar da yapılmış
tır. 

Türk işçisi, alınteri, elemeği, göznurunun karşılığını, hakkını almalıdır. Hak arama yollarının 
ardına kadar açık olduğu ülkemizde, toplusözleşme düzeninin işlemediğini söylemek mümkün de
ğildir. 

Grev, haktır. Yalnız, hukukun üstünlüğü, hakkı sınırlamıştır. Kamu düzenini bozmak, kanun
ların hak olarak tanımadığı şeyleri yapmaya kalkmak, devleti felç etmeyi güç gösterisi saymak, 
fevkalade yanlıştır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Unutulmamalı ki, sendikal haklar da, ancak, demokrasi varsa, vardır. Bunlar, zaten görülmüş
tür de. 

Ülkenin önünde duran güncel meselelerden birisi enflasyondur. Enflasyon, uzunca zamandır 
mücadele etmiş olmamıza rağmen, hâlâ, yüksek sınırlardadır. 

Enflasyon, esasen bozuk olan gelir dağılımını uzunca yıllar zarfında daha da kötüleştirmiş ve 
yaşamı ağırlaştırmıştır. Bence, kimin eseridir vesaire tartışmalarına girmeden, bugün, dargelirlile-
rin, memurların, emekli, dul ve yetimlerin hayat şartlarını düzeltmek için, devletimiz, Hükümeti
miz ve Parlamentomuz, devletin imkânları müsaadesinde, elinden geleni yapmalıdır. 

Enflasyonun sebeplerinin içinde -birçok sebep var da- bir tanesi hayatî; bozulmuş dengeler... 
Bilhassa, kamu maliyesi üzerinde yapılmaya çalışılan iyileştirmenin önemli adımları atılmıştır; bir 
sonuca varması, işte kamu maliyemiz düzene girmiştir denilebilmesi şarttır. 

Devletin borçlanma ihtiyacının yüzde 16'lardan -gayri safî millî hâsılasının- yüzde 7'lere, yüz
de 5'lere kadar çekildiğini biliyoruz; ama, yine de, hâlâ, birtakım sıkıntılarımız vardır. 

Devletimizin giderleri, sosyal güvenlik kurumlarımızın hazine üzerindeki yükleri, kamu ikti
sadî teşebbüslerinin zararları, kamunun borçlanma ihtiyacını artırmıştır ve enflasyon, istenilen se
viyeye, bilhassa bu sebeple çekilememiştir. 

Ayrıca, borç faizleri... Devletin, giderlerini borçla karşılamaktan başka yolu yoktur. Borç fa
izleri, devletin altyapı yatırımlarına ayıracağı kaynakları geniş çapta yutar hale gelmiştir. 

1995 yılı yatırım programında -mahallî idareler hariç- toplam 4 239 kamu projesi yer almak
tadır. Bunların tamamlanabilmesi için 2 katrilyon halen sarf edilmiştir, daha 2 katrilyon kaynağa 
ihtiyaç vardır. 1995 yılında devletin buna ayırabildiği, 226 trilyondur. Hiç yeni yatırım yapılmasa, 
bu projelerin ikmali on sene istemektedir. Binaenaleyh, devletin buna mutlaka bir çare bulması la
zımdır; devletin dediğim zaman, Hükümeti, Parlamentoyu, bütün sorumluları bunun içine koyuyo
rum; yani, Türkiye, daha çok yatırım yapabilir hale gelmeli. 

Özelleştirme, bugün herkes tarafından destekleniyor. Geç kaldığımız şeklinde eleştiriler var
dır; bu eleştiriler doğrudur da; ama, şimdi hızla yürütülmesine devam edilmelidir ve herkesin de bu 
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hızla yürütmeye destek vermesinde yarar vardır; çünkü, kamu maliyesini düzeltmek, bunu yapma
dıkça, o kadar kolay değildir. Devlet, üstündeki yüklerden kurtulmalıdır. 

Ayrıca, yabancı sermaye, yap-işlet-devret gibi yollarla, ülkenin yatırım gücü, dolayısıyla üre
tim ve istihdam imkânları artırılmalıdır. 

İşsizlik en önemli sorunlarımızdan biridir ve işsizliğin çaresi yatırımdır. 
Ödemeler dengesi, yine, Türkiye'nin en önemli konularından biridir. Bu konuda gelişmeler 

memnuniyet vericidir. Bu sene bilhassa, çok başarılı ihracat yılı olmuştur, başarılı turizm yılı ol
muştur, başarılı döviz kazanma yılı olmuştur; döviz rezervlerimiz yüksek sınırlara varmıştır. Bina
enaleyh, döviz rezervlerimiz ne kadar yüksek sınırlara varırsa, döviz kazanma imkânlarımız ne ka
dar yüksek olursa, o kadar çok kaynak sağlama imkânlarımız olur ve o kadar çok güven olur. Onun 
içindir ki, Türkiye, döviz kazanmaya devam etmeli, bugünkü yaptığı gibi, alabilmeli, satabilmeli, 
borçlarını tümüyle ödeyebilmeli, zamanında ödeyebilmelidir; bunun için, daha çok satılabilir mal 
üretmeli. 

Bugün, 21 milyar dolar civarına varan ihracatımız çok sevindirici; ama, asrın başında bunun 
katlanması, 50 milyar doları geçmesi ve asrın başında Türkiye'nin 100 milyar dolar ticaret hacmi
ne ulaşması lazımdır. 

Turizm, Türkiye'nin gelecek vaat eden fevkalade önemli kaynaklarından biridir; çok başarılı 
bir yıldır bu sene ve Türkiye, turizmi teşvik etmeye devam etmeli, darboğazlarını ortadan kaldıra
bilmen, altyapısını kapasitesinde tutabilmeli ve 20 milyon turist, 10 milyar dolar turist parası, I 
milyon yatağa ulaşabilmelidir. 

Türkiye'nin diğer bir döviz kazanma yolu taşımacılıktır; deniz, hava, kara taşımacılığı, sanı
yorum ki, teşvik edilmeye devam olunmalıdır. Avrupa ile Orta Asya arasında -sonra Çin de buna 
eklenecek- çok büyük imkânlar vardır. 

Türk girişimcileri, müteahhitleri, dünyanın her yerinde fevkalade etkindirler; halen, ellerinde 
20 milyar dolar civarında iş vardır; bunun 50 milyar dolara çıkarılma imkânları vardır ve 25 bin 
Türk vatandaşı dışarıda çalışmaktadır, dışarıda çalışabilecek vatandaşlarımızın sayısının da 100 bi
ne çıkarılma imkânları vardır. 

Sayın milletvekilleri, nüfusumuzun yüzde 40'ı-bildiğiniz gibi- 18 yaşından aşağıdadır; her se
ne 1 milyon 400 bin çocuğumuz da doğmaktadır. . . ., 

1923'te, 250 bin öğrencisi, 12 bin öğretmeni bulunan Türkiye'nin -bugün, sadece Manisa İlin
de bu kadar öğrencisi, bu kadar öğretmeni vardır- bugün, 15 milyon öğrencisi ve 530 bin öğretme
ni vardır. Türkiye Cumhuriyetinin, bence, en büyük başarılarından birisidir bu. Eğitimde fırsat eşit
liği, cumhuriyetin erdemidir. Cumhuriyet, ülkenin her köşesine ve her çocuğuna öğretmen götüre
bilmeyi başarabilmiştir. 

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı kendilerine emanet ettiğimiz fedakâr öğretmenlerimi
ze minnet ve şükranlarımız vardır. 

21 inci Asırla birlikte "Bilgi ve Enformasyon Çağı" başlamaktadır. Eğitimin niteliği çok bü
yük bir anlam kazanmaktadır. Eğitim sistemimizdeki reform tasarıları, Meclisimizin gündeminde
dir. Bunların, bir an evvel tartışılıp yasalaşması, bugünün çocuklarına ve bugünün gençlerine yeni 
ufuklar açacak ve Türkiye'ye daha sağlam bir gelecek kazandıracaktır. 

Eğitime, gayri safî millî hâsılamızın ancak yüzde '4'ünü ayırabiliyoruz. Kalkınmış ülkelerde 
dahi, yani, eğitim işini çoktan bitirmiş ülkelerde dahi, bu oran, yüzde 6'nın üzerindedir. Binaena
leyh, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dikkatini çekiyorum; eğitime, ayıracağımız kaynaklar bakı
mından, daha çok imkân sağlamalıyız. 
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Diyeceksiniz ki, yani, ona fazla ver, buna fazla ver; işte, yetmiyor; bu. doğru... Ben, bunları, 

zaten, öncelik olarak sizin önünüze koyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin en büyük vasıf
larından birisi, bu ülkede alınan vergiyi tahsis ederken uyguladığı iradedir; yani, bütçe hakkı dedi
ğimiz haktır. Binaenaleyh, bu hak kullanılırken, bütçe hakkı kullanılırken, millet adına kullanılır
ken, ben, sizin önünüze, hükümetlerin önüne bir öncelik koyuyorum. Bu önceliklerde benimle mu
tabık olmayabilirsiniz; ama, sanıyorum ki, söylediğim şeylerin çoğu, mutabık olunmayacak cins
ten şeyler değildir; ben de zaten, bunları seçerken -daha az tartışmaya sebep olacak bir şekilde- iti
na gösterdim. 

Milletçe, eğitime daha çok kaynak ayırmak zorundayız. Vatandaşlarımı, okul yapmada, okul 
açmada devlete yardımcı olmaya çağırdım. Ülkenin her köşesinde, vatandaşlarım, bu büyük hayrı 
işlemek için birbirleriyle yarışmaktadırlar. Bu kampanyaya katılan vatandaşlarımın hepsine, huzu
runuzda, şükranlarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye, ortaöğretimde ve yükseköğretimde okullaşma oranlarını yükseltmek mecburiyetindedir. 
Yükseköğretim üzerinde durmak istiyorum: 
21 inci Yüzyıla girerken, çağı yakalamış bir Türkiye hedefinin gerçekleşmesi, üniversiteleri

mizin çağdaş sorumluluklarını üstlenecek yapı ve fonksiyona ulaşmalarına önem ve öncelik veril
mesinin milletçe kabulüne ve bunun gereklerinin yerine getirilmesine bağlıdır. 

Bugün, yükseköğretim sistemimiz, 57 üniversite, 440 fakülte, 525 yüksekokul, 224 enstitü, 1 
milyon 120 bin öğrenci, 49 bin öğretim elemanıyla eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetini sürdür
mektedir. Düşünün, 1932'de, Türkiye'nin, bir Dârülfünun'dan müdevver üniversitesi, 200 kadar 
öğretim üyesi ve 3 bin kadar da öğrencisi vardı; bu, 50 bine yaklaşmış öğretim görevlisi, 1 milyon 
200 küsur bin öğrencisiyle ve 57 üniversitesiyle, yine diyorum ki, cumhuriyetin en büyük başarı
larından biridir. Binaenaleyh, Yüce Meclisinizin bu başarıya da sahip çıkmasını rica ediyorum. Yü
ce Meclisimiz bu başarıya nasıl sahip çıkacaktır: 57 üniversitemizin önemli bir kısmı henüz kuru
luş halindedir. Türkiye, bu üniversiteleri kurabilmelidir, kampuslarını kurabilmelidir. Gene, bura
da, geliyorsunuz, devletimizin ve milletimizin bu istikamette daha çok kaynak ayırması gerekiyor. 

Başlamış işler çok güzel gelişiyor; öncesinde başlamış işleri çok güzel bağladık; on sene zar
fında, üniversitelerimiz, 20 bin öğrencili üniversiteler haline gelebiliyor ve gerçekten, kuruldukla
rı yerlerle kucaklaşıyorlar. Ülke sathına çok güzel tesisler kurulmuştur. Van'da Yüzüncü Yıl Üni
versitesi, Kars'ta Kafkas Üniversitesi, Edirne'de Trakya Üniversitesi, Muğla'da Muğla Üniversite
si, Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi, bunların hepsi kuruluş halinde ve buralara maddî mane
vî desteğimizi esirgemeyeceğiz -hepinizden rica ediyorum- moral desteğimizi esirgemeyeceğiz. 
Buralarda görev yapan öncü ilim adamlarımızı huzurunuzda tebrik ediyorum; gerçekten, büyük bir 
feragatla ve şevkle bu görevlerini yapmaya devam ediyorlar. 

Üniversitelerimiz hürdür; bilimsel bakımdan hürdür, şikâyetleri vardır. Tabiî ki, bu şikâyetle
ri ortadan kaldırmak lazımdır. Bu da, yine, üniversite reform kanunu içerisinde olacaktır. Üniver
sitelerimizin, bilhassa, üniversite öğretim kadrolarımızın hepsinin birleştiği bir reform tasarısını çı
karamadık; ama, ne de olsa, yine, Yüce Meclisimiz, komisyonları -herkesi memnun edecek olma
sa bile- bazı şikâyetleri ortadan kaldıracak birtakım kararlara varmak imkânına sahiptirler. Bu ül
kenin hür üniversitesi, bürokratik sebeplerle veya şu sebeplerle bu sebeplerle "evet, bilimsel ba
kımdan hürüm; ama, bu bilimsel hürlüğü kullanırken birtakım bürokratik engeller buna mâni olu
yor" dememelidir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde, 10 bin kişiye 24 yatak düşüyor, 1 200 kişiye de 1 doktor 
düşüyor. Maalesef, çocuk ölümünde de -ki, aşağı yukarı uygarlığı bununla ölçüyorlar- dünyanın en 
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yüksek nispetleri arasındayız. Bu, Seylan'da 1 000 kişide 15 kişi, bizim ülkemizde 1 000 kişide Hâ
lâ 50 kişi; 50 çocuk, 1 yaşına gelmeden ölüyor ve anneler de ölüyor. Öyle bir noktaya gelmişizdir 
ki, sağlık hizmetlerinden -dünyanın sloganıdır- her kişi, insanoğlu her kişi yararlanmalıdır. Asrın 
başında dünyanın varması lazım gelen hedef budur. 

Şimdi, yine, burada geliyorum; Türkiye, gayri safî millî hâsılasının ancak yüzde 1 'e yakınını 
sağlık hizmetlerine ayırabiliyor. Devlet olarak veya vatandaşlar olarak, sağlık hizmetlerine, çeşitli 
yollarıyla, koruyucu hekimlikten başlayarak her kademesine, daha çok yatırım yapma durumunda
yız; kaynak ayırma durumundayız ve şunu ifade edelim ki, Türkiye Cumhuriyetinin 1923'te 1000 
doktoru vardı, bugün 60 bin doktoru var; 60 bin doktorun yanı sıra, bir 60 bin kadar da hemşiresi, 
sağlık personeli var ve aşağı yukarı 50 bine yaklaşan ebesi var. Yani, Türkiye Cumhuriyeti, 25 ta
ne tıp fakültesiyle, birçok okuluyla, dünyaca tanınmış hekimleri yetiştiren bir hekim kadrosuna sa
hip. 

Her gün birbirinden güzel şeyler oluyor Türkiye'de ve işte, burada diyorum ki, aman şevkimi
zi kaçırmayalım ve şunu da açıklıkla ifade ediyorum ki, bu ülkede, hastane kapısına gelen herkes 
"paran var mı, yok mu" sualine muhatap olmadan, sağlık hizmeti alabilmelidir; devlet, işte orada 
lazımdır. Binaenaleyh, vatandaş, devleti orada hissedecektir. 

Sigorta sistemi... Elde mevcut bilgiler, bugün, Emekli Sandığı, Bağ-kur, Sosyal Sigortalar Ku
rumu -diğer kurumlarla beraber- sigortalıların oranının takriben yüzde 70'lere yaklaştığını gösteri
yor. Bu iyi bir şey; ama, bu sistemin prim ödemesinde ve sistemin işlemesinde çok büyük sıkıntı
lar var, o yüzden de Hazine üzerine çok büyük baskıları var. Binaenaleyh, Türkiye, tabiî, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, bu sigorta sistemini, halkın yüzde 100'üne ulaşacak şekilde genişletme, ama, 
malî külfetlerini de bir biçimde bulma, karşılama durumundadır. 

Çocuk, bugün dünyanın en önemli konusu haline gelmiştir ve insanoğlu, çocuğu gündemine. 
getirmekte gecikmiştir. Çocuk Hakları Konvansiyonu ve Deklarasyonu Antlaşmaları yapılmış, 
Meclisimiz de bu 2 belgeyi onaylamıştır ve sanıyorum ki, çocuklarımızın sağlığı, eğitimi, yetişti
rilmesi, toplumun ve devletin sorunudur. 

Aynı zamanda, burada, özürlü kişiler üzerinde de hassasiyetle durmak istiyorum. 
Her zamankinden çok, özürlü çocuklar veya özürlü insanlar, yaşlılar, sakatlar, devletin ve top

lumun dikkatine gelmiştir. Bence, bunları, hiçbir şekilde, görmezlikten gelmek mümkün değildir. 
Bir diğer olay şehirleşmedir; Türkiye'deki transformasyon, yani, topraktan hizmetlere ve sa

nayie kayma olayı; ki, doğaldır; nüfusun yüzde 45'i, yüzde 50'si toprakta olan bir ülkeyi zengin et
mek mümkün değildir. Nihayet, bu nispet, yani toprakta yaşayan nüfus, yüzde 10'lara inecektir. 
Toprakta yaşayan nüfus, aslında, fukaralığın başsebebidir. Yalnız, topraktan şehirlere göçme halin
de, şehirlerin disiplinini muhafaza etmek, şehirleri korumak mümkün olamamıştır. Bugün, yerel 
yönetimler ve devlet, hep bir arada, kanunuyla, nizamıyla -merkezî yönetim, yerel yönetim, hepsi 
birden-bu şehirleşmenin ağırlığı altında aslında büyük bir uğraş vermektedir. 

Şehirlerde, temizlik, su, hava, trafik ve okul meseleleri, birbirinden daha sıkışık hale gelmiş
tir. İstanbul'un her sene 3 500 tane dersliğe ihtiyacı vardır. İstanbul'da 1 milyon 800 bin çocuk oku
la gidiyor -bu, ilkokul ve ortaokuldaki durum; bir devletin nüfusu kadar- ve 55 bin öğretmeni var 
ve 70 ilâ 80 çocuklu sınıflar var. Anadolu'da daha iyiyiz; yani, büyük şehirler, aslında, şehirleşme
nin verdiği ağırlıktan dolayı daha sıkıntılı. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de devlet, ticarî işlerin içerisinde olmayacaktır; devletin pren
sibi bu, dünyanın gidişi de bu; ancak, Türkiye'nin kalkınmasına devam edebilmesi, devletin -hiç 
olmazsa bir süre daha- altyapı meydana getirmesine, altyapıdaki darboğazları aşmasına bağlıdır. 
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Türkiye'nin, ulaşım, iletişim ve enerji konularında önünü iyi görmesi lazımdır. Bunlar, bir hü

kümetin, bir veya birkaç siyasî partinin sorunu değildir, bütün Türkiye'nin sahip çıktığı konular ol
malıdır. 

60 bin kilometrelik karayolu ağımız, Türkiye Cumhuriyetinin en değerli eserlerinden biridir; 
trilyonlar sarfıyla meydan getirilmiştir; bakılabilmelidir, ıslah edilebilmelidir, günün şartlarına uy-
durulabilmelidir, yeni ilavelerle takviye edilebilmelidir. 

Samsun-Hopa sahil yolu, halen geçilemez durumdadır; sığmıyoruz; yani, biz bu yolu yapalı, 
daha yirmi sene ancak oldu. En kısa zamanda, tedbir ve çaresi aranmalıdır. 

Antalya-Alanya yolunun ıslah çalışmaları devam ediyor; ihale edilmiştir, en kısa zamanda bi-
tirilebilmelidir. 

Balıkesir şehiriçi geçişi ve Kocaeli şehiriçi ve çevre yollarının acilen bitirilmesi lazımdır. 

Otoyollar, çağı simgeleyen eserlerdir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sı
ralarından alkışlar) Ha, işte böyle... Hepinizin alkışladığına ne kadar memnun oldum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Türkiye, TEM Projesiyle (Trans European Motorway) Avrupa Otoyol Sistemine dahil olmuş
tur. 3 bin kilometre otoyol yapmaya başlamı sızdır; halen bunun 1 160 kilometresi tamamlanmıştır. 

Bolu Dağı geçişi, Ankara ve İzmir'in çevre yolları, Mersiri-Gaziahtep yolu, Toprakkale-İsken-
derun yolları tamamlanmak üzeredir; tamamlanmalıdır. İzmir-Balıkesir-Bursa-İstanbul otoyolu, 
Türkiye'nin gündemindedir ve aslında, Türkiye'nin en kalkınmış yörelerinden olan bu İstanbul-
Kocaeli-Sakarya-Eskişehir-Bursa megapolü ile İzmir-Manisa megapolü -arada yalnız Balıkesir ka
lıyor- mutlaka birbirine bağlanmalıdır. Ankara-Pozantı arası bağlanırsa, Edirne'den Gaziantep'e 
kadar bağlanırız. İskenderun-Cilvegözü mutlaka bağlanmalıdır. Ankara-Gürbulak arası, İpekyolu-
nun bir parçası olacaktır; kaçınılmazdır. Gaziantep-Şanlıurfa ve Habur arası bağlanırsa, böylece, 
Edirne-Habur arası bağlanmış olacaktır. 

Otoyollar Türkiye'nin gündemindedir ve önümüzdeki on sene, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin değerli üyeleri, değerli siyasî partileri, değerli hükümetleri, bu konuyla hep uğraşacaklardır. 

Türkiye, İpekyolu Projesini de, Arnavutluk'un Dures Limanından başlayıp Sofya'ya kadar, 
hatta Varna'ya kadar gelecek olan Doğu-Batı koridorunu da, Kars-Bakü yollarını da düşünmek 
mecburiyetindedir. 

Diyeceksiniz ki "Türkiye bitti, oralar mı kaldı." Artık, bugün, Türkiye, sadece kendi sınırla
rıyla bağlı değil. Binaenaleyh, dünya bizi zorluyor. (DYP sıralarından alkışlar). 

Türkiye, mevcut limanlarını ıslah etmeli; Tekirdağ'da, Yumurtalık'ta, yani bir Marmara'da, 
bir Akdenizde ve bir Karadenizde mevcut limanlarını genişletmeli, yeni limanlar yapmalıdır. 

Demiryollarımız yenibaştan ele alınmalı -bugün, yük trafiğinin yüzde 90'ı, yüzde 87'si kara
yollarının üzerinde; bu, çok ağır bir yük- ve İstanbul-Ankara sürat demiryolunun yapılacağı tarih 
gecikmemelidir. 

Enerji ihtiyacının güvenli bir şekilde ve zamanında karşılanması, kalkınmanın herhangi bir ak
samaya maruz kalmadan sürdürülebümesinde en büyük etkendir. Kalkınmanın devamlılığı, enerji 
akışının güvenilir ve yeterli düzeyde teminat altına alınmış olmasına bağlıdır. 

Ülkemiz, enerji ithal eden bir ülkedir. 1994 yılında, toplam birincil enerji arzımızın takriben 
yüzde 50'si, ithalat yoluyla karşılanmıştır; bu, 2000 yılında yüzde 56'ya, 2010 yılında ise yüzde 
62'ye çıkacaktır. 
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Elektrik enerjisi, ekonominin tüm sektörlerinin en önemli girdisini teşkil eder; evvela var ol

malıdır, sonra da makul şekilde ucuz olmalıdır. 1995 yılında 85 milyar kilovatlık ihtiyacı karşıla
yabiliyoruz. 2000 yılında 143 milyar kilovata ihtiyacımız olacaktır; işte bu mutlaka karşılanmalı
dır. Binaenaleyh, bunu karşılayamadığımız takdirde, yeniden girişmiş bulunduğumuz sanayileşme 
hamlemizde aksaklıklar olabilir. Ayrıca, bugünkü enterkonekte sistemimiz yüzde 20 zayiatla çalı
şıyor. Bu, yüzde 6'nın, yüzde 8'in üzerinde olmamalıdır; yani, burada ürettiğimizi yollarda kaybe
diyoruz. Şebekemizin yeniden ıslahı lazım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyetinin, kuruluşundan itibaren, sanayileşmeyi, kal
kınmanın temel unsuru olarak kabul ettiği, bu alanda büyük gayretler sarf ettiği hepimizin malu
mudur. Cumhuriyetin başlarında, ülke, hayatî tüketim maddelerinde dahi neredeyse tamamen dışa 
bağımlıyken, bugün -Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere- beş kıtaya yüzlerce kalem sanayi ma
mulü ihraç eder hale gelmiş; toplam ihracatımızın yüzde 90'a yakını sanayi ürünlerinden oluşmuş
tur. İğneden ipliğe her şeyi dışarıdan alan Türkiye, bugün, uçaktan gemiye kadar, denizaltıya ka
dar her şeyi yapabilir durumdadır. Bu küçümsenmeyecek gelişmeyi yeterli görmek mümkün değil
dir. Esasen, Türkiye, sanayi toplumunun farkına varmakta bir miktar gecikmiştir. 

Tarımsal nüfusun gelişmiş ülkelerdeki seviyeye indirilmesi sürecinde karşılaşılan ekonomik 
ve sosyal problemler, ancak hızlı sanayileşmeyle çözülecektir. Bu hususu daima göz önünde bu
lundurmak mecburiyetindeyiz. Bugünkü sanayileşme stratejimiz, dünyayla rekabet edebilecek bir 
sanayi yapısına ulaşmaktır. Bu stratejide devletin rolü, sadece uygun bir ortam hazırlamak olmalı
dır. Bu doğrultudai ekonomik istikrarın devamlı olarak sağlanması, piyasa mekanizmasının iyi iş
letilmesi için kural hâkimiyetinin tesis edilmesi, sanayileşmenin ve kalkınmanın ihtiyaç duyduğu 
altyapının (enerji, ulaştırma ve haberleşme) darboğaz teşkil etmeyecek şekilde geliştirilmesi ve her 
seviyede işgücünün çağdaş bir eğitimle yetiştirilmesi lazımdır. 

Türkiye'de, Türkiye'nin müteşebbisi sanayileşmenin değerini anlamıştır. Binaenaleyh, Bur-
sa'da sanayi bölgesinde, İzmir'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde, Denizli'de sanayi bölge
sinde, Çorum'da sanayi bölgesinde, Gaziantep'te sanayi bölgesinde, Kayseri'de, Adana'da ve Kon
ya'da sanayi bölgelerimizde görülen manzara fevkalade cesaret vericidir. Yani, devlet devreden çı
kıyor. Çok güzel şeyler yaptık, şimdi, satalım diye uğraşıyoruz; ama, mecburuz... Şimdi, devletin 
yerini, gerçekten, Türk girişimcisi alıyor; cesaret verici bir olaydır. Hepinize telkin ediyorum, yo
lunuz düştüğü zaman buraları gezin görün ve bugün, Denizli sanayi bölgesi sadece 1 milyar dolar 
ihracat yapacak şekle gelmiştir ve İzmir sanayi bölgeleri de 4-5 milyar dolar ihracat yapar hale gel
miştir. Keza, İzmir'deki deri sanayii, gerçekten, göz kamaştıracak kadar güzeldir, İstanbul'da Tuz-
la'da kurulan sanayi de öyledir. Türkiyemizin birçok yerinde, herkes birbirine bakarak bu sanayi 
mihraklarını meydana getirmeye çalışıyor ve bunlara devletimiz, Hükümetimiz, Parlamentomuz 
destek vermeye devam etmelidir. 

Küçük ve orta ölçekli sanayie de dokunmak istiyorum, bu hususta da fevkalade güzel gelişme
lerimiz var. Tarımın gayri safî millî hâsıladaki payı yüzde 15'tir. Halbuki, Türkiye nüfusunun yüz
de 45'i yaşamını tarımdan kazanır. İkisinin arasında bir irtibat kurmanızı istiyorum. Bu, Türkiye 
gerçeğidir; yani, nüfusun yüzde 45'i gayri safî millî hâsılanın yüzde 15'ini alıyor. Türkiye'deki fu
karalığın adıdır bu. İşte, Türkiye bunu kırmak mecburiyetindedir. Bir taraftan, gayet tabiî ki, tarım
daki üretimi artırma vesaire tamam da, bu, yüzde 15 olduğu sürece, bu da yüzde 45 olduğu sürece; 
yani, nüfusun yarısı gayri safî millî hâsılanın yüzde 15'ini alacak demektir. İşte, bu kaderi değiş
tirmeliyiz; budur olay. Bunu değiştirdiğimiz takdirde, gerçekten, Türkiye, siyasî bakımdan gayet 
tabiî ki hür, serbest bir ülke olacak; ama, refah dağılımı ve gelir dağılımı bakımından, işte mutlu 
bir Türkiye olacak. Bir taraftan tarımdan endüstriye, hizmetlere geçiş transformasyonu yapılırken, 
diğer taraftan da tarımı güçlendirmeye devam etmeliyiz. 
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Mekanizasyon: 650 bin traktörü var Türk köylüsünün. Türk köylüsü 20 bine indirdiği traktö

rü yeniden almaya başlamıştır. 

Gübre, tohum, damızlık, fide, eğitim, araştırma ve sulama modern tarımın en önemli gerekle
ridir 

Değerli milletvekilleri, bu da Türkiye'nin siyasetüstü, partilerüstü bir gerçeğidir; hepinizin 
karşı karşıya kaldığı, hepinizin gözüne çarpan bir olaydır. 

Türkiye topraklarının 280 milyon dekarı tarıma elverişlidir ve bunun da ancak 85 milyon de
karı sulanabilme imkânına sahiptir. 

Türkiye, 1995 yılı başı itibariyle 164 barajı yapmış, bunun arkasında 127 milyar metremikâp 
suyu toplamıştır. Türkiye'nin üzerine 643 milimetre yağmur yağıyor ve bundan 186 milyon metre
küp su akar hale geliyor. Neredeyse 127 milyon metreküple, önemli bir kısmını, Türkiye, toplar ha
le gelmiş, 1 000'den fazla göleti de yapmıştır. Halen, devletin ve vatandaşların yaptığı şebekeler
den 40 milyon dekar arazi sulanabiliyor; yani, sulanabilecek arazinin yarısı... Kurulmuş bulunan 99 
santralla da 40 milyar kilovat elektrik üretiliyor. 

Türkiye Cumhuriyetinin en başarılı ve en faydalı kalkınma ve yatırım alanlarından birisi, su 
ve toprak kaynaklarının geliştirilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu konuda daha çok yatı
rım yapmaya devam etmelidir. 

Türkiye'de, köy ve köylü meselesi bir ekonomik olay değildir, bir uygarlık olayıdır. Hâlâ, ta
rım, bir ekonomi sektörü değildir. Yani, hâlâ "tarım" dediğimiz olay, bir insanlık olayıdır. 

Cumhuriyet, köylüye çok güzel hizmetler götürmüştür; en ücra köyüne kadar okul götürmüş
tür, ışık götürmüştür, yol götürmüştür, telefon götürmüştür, sağlık hizmeti götürmüştür; çok güzel 
hizmetler götürmüştür. (Alkışlar) Bunda, devirlerin hepsinin hissesi var. Şimdi, daha çoğunu gö
türme durumundayız ve şimdi, aslında, bunu götürdüğümüz köylünün bunu satın alabilmesi ve bir 
zamanlar ancak dört beyazı piyasadan satın alan, yani, kendi pazarının ancak dört beyazda müşte
risi olan (gazda, tuzda, bezde, şekerde müşterisi olan) Türk halkı, Türk köylüsü, bugün 100 kalem 
pazarından alıyor; ama, onun alım kabiliyeti ne kadar yüksekse, tüketim kabiliyeti ne kadar yük
sekse, onun uygarlığa entegre olma durumu o kadar yüksek olacaktır. Bizim olayımız, şehirde ne 
varsa köyde o olacaktır dediğimiz zaman, köy şartlarını ortadan kaldırma olayıdır. Türkiye Cum
huriyeti Devleti kurulduğu günden beri bunun kavgasını yaparak geliyor ve köylünün elemeği, 
alınteri ve göznurunun karşılığı mutlaka verilmeye devam edilmelidir; yani, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, onun-Parlamentosu, onun hükümetleri emin olmalıdır ki, bir insanî boyutu olan bu olayda 
köylü, alınteri, elemeği ve göznurunun karşılığını alıyor. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin gururu olan Güneydoğu Anadolu Projesini bu vesileyle -
dün de hasat bayramı yapıldı- biraz dile getirmek istiyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Bakın, ne güzel; hepimizin, bütün Meclisin beraberce sahip çıktığı, bütün milletin beraberce sahip 
çıktığı ne kadar çok şeyimiz var. GAP Projesi dediğimiz proje, gerçekten, dünyanın en büyük pro
jeleri arasındadır. Tamamlandığı zaman, 20 milyon dönüm arazi sulanacak; yani, sulanabilir top
raklarımızın dörtte biri... Tamamlandığı zaman, 35 milyar kilovat elektrik üretilecek ve bu proje
ye, 1995 fiyatlarıyla 10 milyar dolar sarf edilmiş olacaktır. Bu rakamlar değişebilir; bunları, ben, 
boyut vermek için söylüyorum. Halen, bunun yarısını, yani, 5 milyar dolarını Türkiye Cumhuriye
ti Devleti sarf edebilmiştir; Türk Milletinin paralarıdır bunlar. 

Keban, Karakaya ve Atatürk Barajlarının, işletmeye açıldığı tarihten itibaren ürettiği elektri
ğin bugünkü değeri; 118 milyar kilovatla Keban, 60 milyar kilovatla Karakaya ve 30 milyar kilo
vatla Atatürk Barajı -ki, bu üretim, birkaç sene içerisinde çok artacak- olmak üzere, aşağı yukarı 
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200 milyar kilovatı geçen bir seviyededir. Bu üretimin bugünkü değeri ise, 600 trilyon liradır; ya
ni, 10 milyar doların üzerindedir. Şunu demek istiyorum ki: Bu tesislerin sadece elektrik kısmı, bu 
zamana kadar sarf edilen paranın 2 mislini ödemiştir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Buradan şunu çıkaracağım: Buna devam edelim. 
Evet, şükranla söylemem lazım ki, Türkiye'de, başladığından bugüne, değişik zamanlarda, si

yasî iktidarlar değişti, devirler değişti; ama, şayanı şükran olan tarafı şudur ki, her devir bu proje
ye sahip çıktı. 

Büyük bir entegre projedir; yol, demiryolu, havaalanı ihtiyaçları vardır; bir an evvel, Şanlıur
fa Havalimanı ihaleye çıkarılmalıdır; projeleri yapılıyor; biran evvel, Gaziantep-Şanlıurfa arasın
daki otoyol yapılmalıdır. • 

Burada, yakın çevrede 4 üniversite kuruyoruz. Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi -ikibin sene 
evvel oralarda yaşayan medeniyetler bu üniversiteyi kurmuş- Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi, 
Elazığ'da Fırat Üniversitesi, Gaziantep'te Gaziantep Üniversitesi, onun hemen çevresinde, Malat
ya'da İnönü Üniversitesi, Kahramanmaraş'ta Sütçüimam Üniversitesi, Hatay'da Mustafa Kemal 
Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi, Türkiye'nin övündüğü üniversitelerden bir tanesi ve biraz 
uzakta, Van'da Yüzüncü yıl Üniversitesi... Bunların hepsine, Meclisimizin, gönülden ve cömertçe, 
maddi ve manevi destek vermesini istiyorum. 

Bu proje entegre projedir dediğimiz zaman, bunun, para terimleriyle ölçülemeyecek siyasî, 
sosyal tarafları vardır ve burada, sanayileşme teşvik edilmelidir. Çok kısa zamanda sanayileşmenin 
teşvik edildiğini göreceğiz. , 

9 Kasım 1994 tarihinde 26 kilometre uzunluğundaki tünelin ucunda, Şanlıurfa'nın omuzundan 
Fırat Nehri, Harran'a akmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletinin başarısıdır. He
pimiz sevindik, her zaman övüneceğiz. Böylece, ebedî hasret -kimin kime hasreti; Fırat'ın Harran'a 
hasreti- giderilmiştir ve Fırat Harran ile el eledir, koyun koyunadır/Neticesi yeşildir, berekettir, re
fahtır, zenginliktir, mutluluktur. (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu konuyu tamamlamak istiyorum. Burada 20 milyon dekar toprağımız var. Diyarba
kır havzasında Dicle ve Kralkızı Barajları, Batman Barajı, daha sonra Silvan Barajı, daha sonra di
ğer tesisler; bunlar hep arka arkaya gelecek, bunların büyük bir kısmı yapılıyor. Şimdi Fırat kaska
tını tamamlayacağız; Keban, ondan sonra Karakaya, arkasından Atatürk Barajı ve onun altında da 
Birecik Barajı -ki, aşağı yukarı iki sene evvel başlamıştır, biraz gecikmeler oldu; ama, şimdi yeni
den süratlenmiştir- Karkamış Barajı aşağı yukarı ihaleye hazır vaziyettedir, bütün, kredi vesairele-
ri tamamlanmıştır. Binaenaleyh, bu kaskat tamamlanmalıdır. 

Nihayet, büyük paralar sarf edip yaptığımız bu tesislerden olan Şanlıurfa Tünelinden 328 met
rem i kâp/saniye su akacak. Bu suyun, halihazırda 30-35 metremikâbı ancak kullanılabilir. Binaena
leyh, 10 misli daha, sulama sahasını artırmalıyız. Binaenaleyh, gerek Türkiye Büyük Millet Mec- ; 
lisinden gerek Hükümetten gerekse devletimizin bütün kademelerinden bir an evvel, bu projeleri 
hazırlayıp, bir an evvel kaynak bulup, bir an evvel, burada bulunan suyu kullanmamız lazım. Ger
çi, bundan memnun olmayacaklar olacaktır; ama, biz, kimsenin bağını, bahçesini, tarlasını kuruta
cak değiliz nihayet; kendi ovalarımıza su aktarmamız kimseyi rahatsız etmemelidir; yine de herke
se yetecek kadar su var; onu da söyleyeyim de kimse alınmasın. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın sonunda, kendi Türkiye vizyonumu sizin önünüze koy
mak istiyorum; sırf tartışmak için. Bana, sen nasıl bir Türkiye istiyorsun veya Türkiye nasıl olma
lı diye sorarsanız; benim cevabım şöyle olacak: 

Huzur, güven, barış ve istikrar içinde yaşayan, laik, demokrat bir büyük Türkiye. (DYP, 
ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 
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Bu Türkiye, hür ve serbest olmayı başarabilmiş ve bunu taşıyabilmiş olmalı; yani, hür ve ser

best olma, hür ve serbest olmayı ortadan kaldırmamalı. Bunun sayesinde, kişinin, halkın ve doğa
nın bütün imkânlarını harekete geçirebilmiş olmalı. 

Herkesin güven içinde olduğu, herkesin tok, herkesin geleceğe güvenle baktığı, herkesin eği
timde, sağlıkta, sosyal güvenlikte fırsat eşitliği içerisinde olduğu; zihinlerin hür, vicdanların, so
kakların, meydanların, dağların taşların hür olduğu, imar ve inşa edilmiş, müreffeh bir Türkiye. 

Kadının erkeğin, her yaştaki insanın, şevkle, ülkesine, devletine sarıldığı, bugününü ve gele
ceğini daha iyi yapmak için, inançla, hevesle çalıştığı bir Türkiye. 

Uygarlığın nimetlerinden herkesin yararlandığı bir Türkiye. 

Ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne inanmış; birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını 
pekiştirmiş, hukuk üstünlüğü ve insan haklarını tümüyle hâkim kılmış, çağdaş bir Türkiye. 

Bugünün şartları içerisinde, rekabet gücü olan bir ekonomiyi gerçekleştirmiş; işleyen bir eko
nomiye, işleyen bir devlete, işleyen bir demokrasiye ve güçlü bir savunmaya sahip, dünyayla ku
caklaşmaya hazır, barış ve istikrar Türkiyesi. 

Şuraya kadar saydıklarımın çoğu, para pul istemiyor; moralite istiyor; yani, kendi kendimize 
sahip çıkmayı istiyor. 

Türkiye, son otuz sene zarfında, ortalama yüzde 5 kalkınmayı başarmıştır. Şimdi, nüfus artışı
nın yüzde l'e, enflasyonu yüzde 5'e, toprakta yaşayan nüfusu yüzde 10'lara indirmeye, büyümeyi 
yüzde 5 veya 10'un üzerinde tutmaya gayret sarf etmelidir. 

Nihayet, kavramları, kuralları ve kurumlarıyla yerleşmiş, standart demokrasisi olan bir Türki
ye; halkını kucaklamış devlet, devletini kucaklamış halk ve neticede, kendisine güvenen bir Türki
ye... (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Sözlerimin sonunda, Güney Amerika'da, Şili'nin başşehri Santiago'da Büyük Atatürk için di
kilmiş bir anıttan söz etmek istiyorum. Bu, Santiago Şehrinin güzel bir meydanında ve çok güzel 
bir yeşilliğin başında bir anıttır. Anıta gittiğiniz zaman, anıtın altında, İspanyolca bir yazı var. Ben, 
size, bu yazının Türkçesini söyleyeceğim. Şöyle diyor anıtta: 

"Mustafa Kemal Atatürk 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve vatanın fedakâr, sadık hizmetkârı, eşi bulunmaz kahra
man ve insanlık idealinin canlı simgesi. 

Tüm hayatını Türk Halkına adadı ve ruhunun ateşi, halkına esin kaynağı teşkil etti. 

Hatırası, halkının ruhunu alevler içinde bırakan ebedî bir meşale olarak kalacaktır." 

Evet, Büyük Atatürk; hatıran, milletinin ruhunu alevler içinde bırakan ebedî bir meşale olarak 
kalacaktır. 

Cenab-ı Allah milletimizin yardımcısı olsun. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Ayakta alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündeme devam ediyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

Sayın milletvekilleri, sunuşlar çok sayıdadır; onun için, Divan Üyesi arkadaşımın, bunları otu
rarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

'/•.'- İngiltere'ye giden Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, dönüşüne kadar, Millî Eği
tim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1938) 

BAŞKAN - 45 adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım: 

20 Temmuz 1995 

-v Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Temmuz 1995 tarihinde ingiltere'ye giden Millî Savunma 

Bakanı Mehmet Gölhan'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nev
zat Ayaz'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
2. - İngiltere 'ye giden Dışişleri Bakanı Erdal İnönü 'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Algan 

Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311939) 
20 Temmuz 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Temmuz 1995 tarihinde İngiltere'ye giden Dışişleri Baka
nı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun ve
kâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
3. -İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'na, dönüşüne kadar. Devlet 

Bakanı Aysel Baykal'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1940) 

20 Temmuz 1995 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Temmuz 1995 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Devlet Ba

kanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,"Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
••.... Cumhurbaşkanı 

4. - Rusya Federasyonuna gidecek olan Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'na, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/1941) 

24 Temmuz 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Temmuz 1995 tarihinde Rusya Fedcrasyonu'na gidecek 
olan Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
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Aysel Baykal'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgile

rinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
5. - İtalya'ya gidecek olan Kültür Bakanı İsmail Cem'e, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İr

fan Gürpınar'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311942) 

24 Temmuz 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Dünyanın Kesişme Yollan; Akdeniz" konulu toplantıya katılmak üzere, 25 Temmuz 1995 ta
rihinde İtalya'ya gidecek olan Kültür Bakanı İsmail Cem'in dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, 
Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

6. - Yunanistan 'a gidecek olan Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu 'na, dönüşüne kadar, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1943) 

26 Temmuz 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Önderlerinden ve eski Bağımsız Milletvekili Dr. Sadık Ah
met'in cenaze törenine katılmak üzere, 27 Temmuz 1995 tarihinde Yunanistan'a gidecek olan Dev
let Bakanı Algan Hacaloğlu'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Ziya Halis'İn vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
7. - Bosna'ya gidecek olan Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'na, dönüşüne kadar, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1944) 

26 Temmuz 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Temmuz 1995 tarihinde Bosna'ya gidecek olan Devlet Ba

kanı Algan Hacaloğlu'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Ziya Halis'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

8. - Tunus'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı 
Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1945) 

26 Temmuz 1995 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Akdeniz Forumu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere, 28 Temmuz 1995 tarihin
de Tunus'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

. Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
9. - Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Aysel Baykal'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

Onur Kumbaracıbaşı 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1946) 

26 Temmuz 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birinci Uluslararası Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansına katılmak üzere, 30 Tem
muz 1995 tarihinde Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın dönüşüne kadar; Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
10. - Gürcistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM 

Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekillik edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1947) 
30 Temmuz 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Posof/Türkgözü-Gürcistan sınır kapısının açılış törenlerine katılmak ve Gürcistan Cumhurbaş
kanı Eduard Schevardnadze'nin davetlisi olarak Gürcistan Borjomi'de görüşmelerde bulunmak 
üzere 31 Temmuz 1995 tarihinde Gürcistan'ı ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaş
kanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk vekâlet edecektir. ... 

Biilgilerinize sunarım 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

11. - Arnavutluk'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'e dönüşüne ka
dar, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (311948) 

31 Temmuz 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Ağustos 1995 tarihinde Arnavutluk'a gidecek olan Tarım ve 

Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Maliye Ba
kanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, Uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
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12. -Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'a, dö

nüşüne kadar, Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1949) 

3 Ağustos 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Ağustos 1995 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gide
cek olan Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, Millî Sa
vunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

13. - Beyaz Rusya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1950) 

3 Ağustos 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Ağustos 1995 tarihinde Belarus'a gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

14. -Mısır'a gidecek olan Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'ye, dönüşüne kadar, İçişleri Ba
kanı Nahit Menteşe'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1951) 

3 Ağustos 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci İslamî İşler Yüksek Konseyi Toplantısına katılmak üzere, 5 Ağustos 1995 tarihinde 
Mısır'a gidecek olan Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

15. - İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'na, dönüşüne kadar. Devlet 
Bakanı Aysel Baykal'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(311952) 

9 Ağustos 1995 
" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

10 Ağustos 1995 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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16. -Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Başbakan Tan

su Çiller'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekâlet etme-
, sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311953) 

11 Ağustos 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Ağustos 1995 tarihinden itibaren Kazakistan, Kırgızistan 
ve Türkmenistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne ka
dar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekâlet etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

17. - Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Devlet Bakanı 
Ayvaz Gökdemir'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdülbakı Ataç'in vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311954) 

11 Ağustos 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Ağustos 1995 tarihinden itibaren Kazakistan, Kırgızistan 
ve Türkmenistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

18. — Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Dışişleri Baka
nı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nıın vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311955) 

11 Ağustos 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Ağustos 1995 tarihinden itibaren Kazakistan, Kırgızistan 
ye Türkmenistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına^ Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

19. -Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'a, dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in 
vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311956) 

11 Ağustos 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Ağustos 1995 tarihinden itibaren Kazakistan, Kırgızistan 
ve Türkmenistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Ata-
soy'un dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Rcfa-
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iddin Şahin'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

20. - Yunanistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Aysel Baykal'a, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Onur Kumbaracıbaşı'mn vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (311957) 

16 Ağustos 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 üncü Dünya Kadın Konferansına hazırlık amacıyla düzenlenen Balkan Ülkeleri Heyet Baş
kanları Toplantısına katılmak üzere, 21 Ağustos 1995 tarihinde Yunanistan'a gidecek olan Devlet 
Bakanı Aysel Baykal'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıba
şı'mn vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

21. -Moldavya Cumhuriyetine gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, dönü
şüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1958) 

16 Ağustos 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ağustos 1995 tarihinde Moldava Cumhuriyetine gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Mil
lî Eğitim Bakanı Nevzat Âyaz'ın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

22. - Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1959) 

24 Ağustos 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ağustos 1995 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek 
olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ab
dülbaki Ataç'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

23. - Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü 'ye, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu 'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1960) 

24 Ağustos 1995 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ağustos 1995 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyetine gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Al-
gan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

24. - Bösna-Hersek'e gidecek olan Devlet Bakanı Aysel Baykal'a, dönüşüne kadar, Turizm 
Bakanı İrfan Gürpınar'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1961) 

24 Ağustos 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Bosna-Hersek'te Şiddet ve Katliama Karşı Kadın ve Çocuklara Yönelik Acil İnsanî Yardım 
ProjesF'nin gerçekleştirilmesini teminen aktedilecek protokolü imzalamak üzere, 26 Ağustos 1995 
tarihinde Bosna-Hersek'e gidecek olan Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

25.- Kırgızistan 'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 'e dönüşüne kadar, TBMM 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekillik edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1962) 

25 Ağustos 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -

Kırgızistan Devlet Başkanı Askar Akayev'in davetlisi olarak, Türk Cumhuriyetleri Devlet 
Başkanları Zirvesi'ne katılmak ve Manas'ın 1000 inci yılını kutlama törenlerine iştirak etmek üze
re, 27-29 Ağustos 1995 tarihleri arasında Kırgızistan'ı resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme ka
dar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye 
Büyük,Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

26. - Rusya Federasyonuna gidecek olan Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'na, dönüşüne 
kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1963) 

28 Ağustos'1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Ağustos 1995 tarihinde Rusya Federasyonuna gidecek olan 
Devlet Bakanı Onur kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ziya Halis'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
" • ' • • • Cumhurbaşkanı V. 
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27. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Ata-

soy'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1964) 

29 Ağustos 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ağustos 1995 tarihinde Gürcistan Cumhuriyetine gidecek 
olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığına, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 

Cumhurbaşkanı V. 

28. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Orman Bakanı Hasan Ekinci'ye, dönüşüne ka
dar, Çevre Bakanı Rıza Akçalı 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (311965) 

29 Ağustos 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ağustos 1995 tarihinde Gürcistan Cumhuriyetine gidecek 

olan Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin dönüşüne kadar; Orman Bakanlığına, Çevre Bakanı Rıza Ak-
çalı'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı V. 

29. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Tarım ve Köyişlere Bakanı Refaiddin Şahin'e, 
dönüşüne kadar, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1966) 

29 Ağustos 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ağustos 1995 tarihinde Gürcistan Cumhuriyetine gidecek 
olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlı
ğına, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı V. 

30. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü 'ye, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (311967) 

29 Ağustos 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ağustos 1995 tarihinde Gürcistan Cumhuriyetine gidecek 

olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Al-
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gan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 

Cumhurbaşkanı V. 

31. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'e dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1968) 

29 Ağustos 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ağustos 1995 tarihinde Gürcistan Cumhuriyetine gidecek 
olan Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine,-vuygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 

Cumhurbaşkanı V. 

32. - Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Aysel Baykal'a, dönüşüne kadar, 
Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1969) 

30 Ağustos 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4 üncü Dünya Kadın Konferansına katılmak üzere, 1 Eylül 1995 tarihinde Çin Halk Cumhu

riyetine gidecek olan Devlet Bakanı Aysel Baykal'm dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Turizm 
Bakanı İrfan Gürpınar'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
33. - İran'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

Onur Kumbaracıbaşı 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (311970) 

5 Eylül 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları arasında gerçekleştirilen Üçlü Siyasî İstişare Top
lantılarına katılmak üzere, 7 Eylül 1995 tarihinde İran'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnö
nü'nün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekâlet et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

34. - Pakistan ve Malezya 'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan 'a, dönüşü
ne kadar. Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1971) 

< 5 Eylül 1995 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

9 Eylül 1995 tarihinden itibaren, görüşmelerde bulunmak üzere Pakistan'a ve İslam Konferan
sı Örgütü Bosna-Hersek Temas Grubu Toplantısına katılmak üzere de Malezya'ya gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Millî Eği
tim Bakanı Nevzat Ayaz'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
35. - Tacikistan ve Moğalistan 'a gidecek olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir 'e, dönüşüne ka

dar, Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1972) 

5 Eylül 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Eylül 1995 tarihinden itibaren Tacikistan ve Moğolistan'a 

gidecek olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Nafiz Kurt'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

36. - Tacikistan ve Moğalistan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1973) 

5 Eylül 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Eylül 1995 tarihinden itibaren Tacikistan ve Moğolistan'a 
gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

37.- Çek Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy 'a, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1974) 

7 Eylül 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Eylül 1995 tarihinde Çek Cumhuriyetine gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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38. - Tacikistan ve Moğolistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirci'e, dönüşü

ne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekillik edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (311975) 

8 Eylül 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahmanov'un ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Punsalma-
asgiin Ochırbat'ın davetlisi olarak, 10-13 Eylül 1995 tarihleri arasında Tacikistan ve Moğolistan 
Cumhuriyetlerini resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hü
samettin Cindoruk vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
39. - Özbekistan Cumhuriyetine gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, dönüşüne kadar, 

Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet.etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1976) 

13 Eylül 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Eylül 1995 tarihinde Özbekistan Cumhuriyetine gidecek 

olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Hasan 
Ekinci'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

40. - İsviçre ve Amerika Birleşik Devletlerine, gidecek olan Kültür Bakanı İsmail Cem 'e, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın vekâlet etmesinin* uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1977) 

14 Eylül 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

17 Eylül 1995 tarihinden itibaren; 10 uncu Türk Sanatları Kongresinin açılışına katılmak üze
re İsviçre'ye ve Türk- Amerikan Dernekleri Asamblesinin Yıllık Kongresine katılmak üzere de 
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Kültür Bakanı İsmail Cem'in dönüşüne kadar; Kültür 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

41. - İsrail'e gidecek olan Sağlık Bakanı Doğan Baran 'a, dönüşüne kadar. Devlet Bakanı Yıl
dırım Aktuna 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1978) 

14 Eylül 1995 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünya Sağlık Örgütü 45 inci Avrupa Bölge Komitesi Toplantısına katılmak üzere, 17 Eylül 
1995 tarihinde İsrail'e gidecek plan Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakan
lığına, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
42. - Fas'a gidecek olan Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'a, dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret 

Bakanı Hasan AkyoVun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1979) 

18 Eylül 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

II. Akdeniz Turizm Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 19 Eylül 1995 tarihinde Fas'a gi
decek olan Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'ın dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Sanayi ve Ti
caret Bakanı Hasan Akyol'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
43. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakam Erdal İnönü'ye, dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1980) 

' 20 Eylül 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler 50 nci Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere, 22 Eylül 1995 tarihinde 
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; Dı
şişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

44. - Bakanlar Kurulunun istifasının kabulüne; yeni Bakanlar kurulu teşkil olununcaya kadar, 
Bakanlar Kurulunun göreve devamının rica edildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1981) 

20 Eylül 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : Başbakanlığın, 20 Eylül 1995 gün ve B.02.0.PPG.0.12-1/1-13440 sayılı yazıları. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunun istifası 

kabul olunmuştur. Yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar, mevcut Bakanlar Kurulunun gö
reve devamının rica edildiğini bigilerinize sunarım 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
45. - Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, İstanbul Milletvekili ve Doğru Yol Partisi Ge

nel Başkam Tansu Çiller'in görevlendirildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezekeresi (3/1982) 
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21 Eylül 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ: 20 Eylül 1995 gün ve KAN. KAR.:39-08-l-95-536 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ile istifası bildirilmiş plan Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, Türkiye Cumhu

riyeti Anayasasının 109 uncu maddesi uyarınca, İstanbul Milletvekili ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller'i görevlendirdim. 

Seçilecek bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderi
leceğini bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - 45 adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okutulmuş, bilgilerinize sunulmuştur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

I. - GUtnüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 11 Arkadaşının, alkol bağımlılığı ve 
uyuşturucuyla mücadele konusunda alınması gereken önlemleri araştırmak amacıyla, Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

BAŞKAN - Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son yıllarda gençler arasında uyuşturucu kullanmanın giderek yaygınlaştığı görülmektedir. 

Özellikle, ortaöğretim çağındaki gençler arasında ileri boyuta varan uyuşturucu kullanımının, genç
liğimizi tehdit eden en büyük bir tehlike olduğu bir gerçektir. Ortaöğretimde okulların açılmasıyla 
birlikte, birçok sorunun çözülmediği, üstelik, sorunlar yumağı haline geldiği, bu sorunların karşı
sında ailelerin, tek başına bu büyük tehlike karşısında çocuklarını koruyamaz hale geldiği de aşi
kârdır. 

Öte yandan, gençlerin alkole bağımla bir hale gelmeleri de uyuşturucu kullanılmasının artma
sındaen büyük faktörü oluşturmaktadır. 

Ayrıca, uyuşturucudan elde edilen gelirlerin silah kaçakçılığı ve teröre kaynak sağladığı da 
yaygın bir kanaattir. 

Gençlerimizi, uyuşturucu ve alkole bağımlılık gibi tehlikelerden korumak, gerek eğitim siste
mimizde ve gerekse okullarımızda gerekli tedbirlerin alınması, bu amaçla okul-aile birliğinin güç
lendirilmesi, bu konularda ülke çapında, milletçe neler yapılmasının araştırılıp gerekli önlemlerin 
alınması ve buradan teröre kaynak sağlanmasını önlemek için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri gereğince, Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Mahmut Oltan Sungurlu (Gümüşhane) 
Hasan Korkmazcan (Denizli) 
M. Vehbi Dinçcrlcr (Ankara)" 

Mehmet Sağdıç (Ankara) 
Nevşat Özer (Muğla) . 
Mustafa Bahri Kibar (Ordu) 
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Mustafa Balcılar (Eskişehir) 
Halit Dumankaya (İstanbul) 
Eyyüp Cenap Gülpınar (Şanlıurfa) 
Rüştü Kâzım Yücelen (İçel) 
Faruk Saydam (Manisa) 
Yücel Scçkiner (Ankara) 

BAŞKAN - Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusun
da öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (DEVAM) 
46. - Türk-Amerikan Dernekleri Kurulunun (ATAA) ABD'de yapılacak olan 16 ncı Yıllık Ge

nel Kurulunu izlemek üzere, vaki davete, TBMM'den bir Parlamento heyetiyle icabet edilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1983) 

BAŞKAN - Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutup oy
larınıza sunacağım. 

10 Ağustos 1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Amerikan Dernekleri Kurulu (ATAA) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden bir Parlamento heyetini, 21-24 Eylül 1995 tarihleri arasında yapılacak olan ATAA'nın 
16 ncı Yıllık Genel Kuruluna katılmak üzere Amerika Birleşik Devletlerine davet etmiştir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlehmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvipleri
ne sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
47. — Azerbaycan'da yapılacak olan genel seçimlere gözlemci olarak katılmak üzere, vaki da

vete, TBMM'den bir Parlamento heyetiyle icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1984) 
BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 

10 Ağustos 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Azerbaycan Parlamento Başkanı, 12 Kasımda yapılacak olan Azerbaycan Genel Seçimlerine 
gözlemci olarak katılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento heyetini Azer
baycan'a davet etmiştir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvipleri
ne sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
48. - Başbakan Tansu Çiller 'in, Özbekistan ve Azerbaycan 'a yapacağı resmî ziyarete katılma

ları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1985) 
BAŞKAN - Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 5 adet tezkeresi var

dır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
6.7.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 9-12 

Temmuz 1995 tarihleri arasında Özbekistan ve Azerbaycan'a yapacağı resmî ziyarete, ekli listede 
adları yazılı milletvekillerinin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
Liste: 
Tirnurçin Savaş (Adana) 
Haydar Oymak (Amasya) 
Halil Şıvgın (Ankara) 
Mehmet Bahattin Yücel (İstanbul) 
Yıldırım Avcı (İzmir) 
Latif Sakıcı (Muğla) 
Ali Eser (Samsun) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Karar yeter.... (ANAP ve RP sıralarından "Hayır... Hayır..." sesleri) 
Kabul edilmemiştir; ama, bu, geçtiğimiz temmuz ayındaki bir olay. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan.Türkiye Cumhuriyeti Meclisine yeni bir usul mü 

çıkarıyorsunuz?! 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, biz birçok defa izah ettik; 

bunlar yasalara, Anayasaya aykırı seyahatlerdir. Ancak, bütün bunlara rağmen, Hükümet bunlara 
riayet etmemektedir ve bu seyahatleri yapmaktadır. Bu nedenle, Meclisin, bu seyahatleri onayla
ması söz konusu değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Zabıtlara geçti efendim; gerisi Hükümete kaldı. 
49. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demir el'in, Arnavutluk ve Makedonya'ya yapacağı resmî zi

yarete katılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1986) 
14.7.1995 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, bir heyetle birlikte 12-14 Temmuz 1995 tarihle
rinde, Arnavutluk ve Makedonya'ya yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekil
lerinin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
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Liste : 

Hasan Dikici Kahramanmaraş 

Azimet Köylüoğlu Sivas 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyeni er... Kabul edilmiştir. 

50. - Devlet'Bakanı Aysel Bay kal''in, Pakistan'a yapacağı resmî ziyarete katılması uygun gö
rülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1987) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 

31.7.1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın, 1-3 Ağustos 1995 tarihlerinde İslamabad'da yapılacak 1 inci 
Uluslararası Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansına katılmak üzere, bir heyetle birlikte, 
Hükümetimizi temsilen 30 Temmuz-5 Ağustos 1995 tarihleri arasında Pakistan'a yapacağı ziyare
te ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmeleri uygun görülmüştür. 

Bilgilerini ve Meclisin ilk toplantısında Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
Liste : 
İmren Aykut İstanbul 

Fethiye Özver Tekirdağ 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
51. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Tacikistan ve Moğalistan 'a yapacağı resmî ziya

rete katılması uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1988) 
BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 

11.9.1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, vaki davetlere icabetle bir heyetle birlikte 10-13 
Eylül 1995 tarihlerinde Tacikistan ve Moğolistan'a yapacağı resmî ziyaretlere, ekli listede adları 
yazılı milletvekillerinin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre Meclisin ilk toplantısında gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

Liste: 
Mustafa Küpeli Adana 

Celal Kürkoğlu Adıyaman 
Ömer Ekinci Ankara 
Ömer Lütfi Coşkun Balıkesir 
BAŞKAN -Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
52. - Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın, Çin'e yapacağı resmî ziyarete katılması uygun görülen 

milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (311989) 
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BAŞKAN-Diğer tezkereyi okutuyorum: 

28.8.1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2-15 Eylül 1995 tarihlerinde Pekin'de yapılacak Dördüncü Dünya Kadın Konferansına Devlet 
Bakanı Aysel Baykal'm başkanlığında Hükümetimizi temsilen katılacak heyete, ekli listede adları 
yazılı milletvekillerinin de iştirak etmeleri uygun görülmüştür. 

Bilgilerini ve Meclisin ilk toplantısında Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz 
ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

Liste : 
İmren Aykut İstanbul 
Fethiye Özver Tekirdağ 

' N o t : • ' 

Sayın İmren Aykut, 3-10 Eylül 1995; Sayın Fethiye Özver ise 3-14 Eylül 1995 tarihlerinde Pe
kin'de olacaklardır. 

BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul cdenler...Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay hakkında verilmiş 3 adet gensoru 

önergesi vardır. Bunlardan biri Refah Partisi Grubu adına, biri Anavatan Partisi Grubu adına, diğe
ri de Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve arkadaşları tarafından verilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlar Kurulu hakkında Anavatan Partisi Grubu adına verilmiş bir başka gensoru 
önergesi daha vardır. 

Bakanlar Kurulunun istifa etmiş olması nedeniyle, bu gensoru önergelerini işleme koyma im
kânı bulunamamıştır. 

IV.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
L- TBMM'nin yeni yasama yılının ilk birleşimide, Cumhurbaşkanının açış konuşması ve Baş

kanlığın Genel Kurula sunuşları dışında başka konuların görşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi 

BAŞKAN - Şimdi, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 189 29.9.1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim 1995 Pazar günü yapılacak olan yeni yasama yılının 

ilk birleşiminde, Cumhurbaşkanının açış konuşması ve Başkanlığın Genel Kurula sunuşları yapıl
dıktan sonra, başka konuların görüşülmemesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Ku
rulunca uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Nevzat Ercan Eyüp Aşık 
CHP Grubu Başkanvekili Abdüllatif Şener 

Fuat Çay RP Grubu Başkanvekili 
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BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
53. - TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un, TBMM Başkanlığından çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/513) 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının istifa ettiğine dair bir önergesi vardır; 

okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1 Ekim 1995 

Yasama görevini Yüce Meclisin üyesi sıfatıyla sürdürmek için Başkanlıktan istifa ediyorum. 
Sonsuz katkı ve destekleri nedeniyle Başkanlık Divanı üyelerine ve siz değerli milletvekili ar

kadaşlarıma şükranlarımı ve saygılarımı sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bugüne kadarki çalışmaları için, Başkanlık Divanı, elbette teşekkürlerini bildirecektir. 
Sayın milletvekilleri, bu duruma göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı boşalmış bu

lunmaktadır. 
Anayasamızın 94 üncü maddesi gereğince, bugünden itibaren 10 gün içerisinde, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Başkanlığı için aday gösterilebilecektir. 
Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde tamamlanacak

tır. Başkan adayları, bugünden itibaren 10 Ekim 1995 Salı günü bitimine; yani, saat 24.00'e kadar 
gösterilecektir. Başkan seçimine 11 Ekim 1995 Çarşamba günü başlanılacaktır. Cumhurbaşkanımı
zın yurtdışına gitmesi dolayısıyla hemen bu günü kısaltmak istiyoruz. 

Bilgilerinize sunulmuştur. 

Alınan karar gereğince, gündemdeki diğer konulara geçilmeyecektir. 
3 Ekim 1995 Salı günü, saat 15.00'te toplanmak ve denetim konularını görüşmek üzere, birle

şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.18 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın bazı bakanlıklarca yapılan ihalelere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/5595) (1) Ek 
Cevap 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sı hususunda gereğini arz ederim. 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Sorular: 

1. 1992 malî yılından bu yana Sağlık, Ulaştırma ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarıy
la Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığınca ayrı ayrı kaç ihale yapılmıştır? Bu ihalelerin bedelleri ne
dir? Her bir ihalenin projesi var mıdır ve bütçelerinde ayrılan ödenek tutarları nedir? 

2. Bu ihaleler kimlere ve hangi bedellerle verilmiştir? 

3. ihale takibinde bulunan milletvekili var mıdır? Varsa kimlerdir? 

4. Bolu Milletvekili Sayın Nazmi Çiloğlu tarafından size verilen dosyada hangi milletvekille
rinin adı geçmektedir? Bu dosya üzerine, bu konuyu inceletmek üzere kurdurduğunuz komisyon 
çalışmaları ne safhadadır? Başbakan olarak bu konuda şimdiye kadar ne yaptınız? 

5. Sayıştayca ihale sözleşmeleri reddedildiği halde spordan sorumlu Devlet Bakanlığına kaç 
ihale yapılmıştır? Ve bu işler kimlere verilmiş ve ne kadar avans ödenmiştir? 

6. Antalya-Alanya, Kars-Selim, İstanbul çok amaçlı spor salonları ile Çanakkale ve İstanbul 
Burhan Felek Kapalı yüzme havuzu ihaleleri hangi yılda yapılmıştır? Bütçe ödenekleri nedir? Kim
lere ihale edilmiştir? İnşaatların durumu ne safhadadır? Bugüne kadar yapılan işlerin istihkakı tu
tarları ayrı ayrı nedir ve bu müteahhitlere yine ayrı ayrı ne kadar avans ödenmiştir? İhale tarihleri' 
ile avans ödeme tarihleri nedir? 

7. Spor Bakanlığının Anadolunun çeşitli illerindeki spor kulüplerine iletilmek üzere verdiği 
35 milyar liralık çekleri teslim ettiği 22 milletvekili kim? 

8. Bu milletvekillerinden hangileri parayı teslim ettiklerine ilişkin Bakanlığa makbuz teslim 
ettiler? 

9. DYP Bolu Miletvekili Nazmi Çiloğlu Spor Bakanlığından aldığı 100 milyon liralık çekin 
50 milyon lirasını hangi hakla camiye yardım için bağışladı? Çiloğlu kimin parasınıharcadığının 
farkında mı? 

10. Spor Bakanlığı bütçede ödeneği ya da karşılığı olmadan hangi müteahhitlere milyarlık 
ihaleler verdi? 

11. Spor Bakanlığının İstanbul ve İzmir'deki paha biçilmez arsaları kumarhane ve benzin is
tasyonu yapılmak için hangi milletvekili ve mafya liderine peşkeş çekiliyor? 

(1) 7/5595'e ek cevap. Eki hacimli olduğundan bastırılmamıştır. 
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TC. 

Devlet Bakanlığı 22.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0.0/2-0/1574 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgili : TBMM Başkanlığının 22.12.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5595-

12247/45274 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen "1992 malî yılından bugüne kadar Sağlık, Ulaştırma ve Enerji Bakanlık
ları ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığınca yapılan ihalelere ilişkin 7/5595 esas No.lu yazılı so
ru önergesinin Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile ilgili kısmı, 20.2.1995 tarih ve 
B.02.0.015.0.00.00.00.08/0310 sayılı yazı ile cevaplandırılmıştır; 

Önergede yer alan Sağlık, Ulaştırma ve Enerji Bakanlıklarının 1992 yılından bugüne kadar 
yaptıkları ihaleler ile ilgili bilgiler ise yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Öte yandan, kamu ihaleleri ve istihkak ödemeleri ile ilgili olarak 14.6.1994 günü DYP Gru
bunda yapılan konuşma üzerine, Sayın Başbakanın direktifleri doğrultusunda bir komisyon oluştu
rulmuş olup, çalışmalarını sürdürmektedir. 

Buna göre, 

a) DYP Grubunca oluşturulan bu komisyon, ihalelerin işleyiş tarzını ve sistemi tetkik, aksa
yan yönleri tespit ve olumsuzlukların giderilmesi için gereken tedbirleri araştıracaktır. 

b) TBMM'nin gündeminde bulunan ihale yasası ve bu konuda daha önce yapılan çalışmaları 
da yeniden gözden geçirecek, konu ile ilgili bilgileri daha sonra Başbakanın bilgilerine sunacaktır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

2. - Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocukların istihdam sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/6230) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 17.2.1995 
Akın Gönen 

Manisa 

24.5.1983 tarih, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa bir ek 
madde eklenmesi hakkında 25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Kanunun 3413/1 madde gereğince "Ka
mu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için her yılbaşındaki, hangi statüde olursa ol
sun serbest kadro mevcutlarının binde biri oranındaki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapı
lacak sınavda başarılı olanlar arasında atama yaparlar" hükmü eklenmiştir. 

Danıştay 1 inci Dairenin 27.5.1992 gün ve E. 1992/150, K. 1992/175 sayılı kararı uyarınca söz 
konusu atamaların her yılbaşında yeniden yapılması zorunluluğunu getirmektedir. 

Ayrıca Maliye Bakanlığının 8.7. İ994 gün, B.0.70.B.M.K.0.20/205-01-15027 sayılı uygun gö
rüşleri ve 5 Şubat 1994 gün ve 21840 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararın-
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da "Kadro kullanımına ilişkin esaslar kısmında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Müdürlüğünün bakım ve korunması altında bulunanlar (3413 sayılı Kanun kapsamına girenler) 
için Başbakanlıktan izin alınması gereği olmadığı belirtilmektedir." 

28.12.1994 tarihli ve 22155 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunun
da yer alan kadroların kullanımı ile ilgili 50 nci maddenin 7 nci bendinde "24.5.1983 tarih ve 2828 
sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarınca yapı
lacak atamalar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca istisnai me
muriyetlere atanacak olanlar için aranmaz" ibaresi bulunmaktadır. . 

Buna göre; 

25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Kanunun Ek 3413/1 inci maddesi gereğince yürürlük tarihinden 
itibaren YÖK Başkanlığı ve üniversitelerimizce bu Kanunun uygulamasının yapılıp yapılmadığı, 
uygulama yapılmışsa yıllar itibariyle kaçar korunmaya muhtaç yavrumuzun işe yerleştirildiği hu
susunun her üniversite olarak ayrı ayrı cevaplandırılmasını ve üniversitelerimize YÖK Başkanlı
ğınca 1995 yılı için uygulamada çocuklarımızın had safhadaki sıkıntılarının giderilmesi açısından 
duyuru yapılması mümkün müdür? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 26.9.1995 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/2497 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 23.3.1995 gün ve Kan.Kar.Müd. 7/6230-13237/48180 sayılı 
yazısı. 

b) Devlet Bakanlığının 16.5.1995 gün ve B.02.0.006.0/2-01290 sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Akın Gönen tarafından Sayın Başbakana yöneltilen ve kendileri 
adına tarafımdan cevaplandırılması uygun görülen soru önergesi incelenmiştir. 

3413 sayılı JCanunun Ek-1 inci maddesi gereğince, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Müdürlüğü kanalıyla başvurudu bulunan ve üniversitelerimizde istihdam edilen korun
maya muhtaç çocukların sayılarını gösteren liste ilişiktedir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

3413 Sayılı Kanunun Üniversitelerimizde Uygulanması 

İşe alınanların 

- Yıllar sayısı 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 2 

Trakya Üniversitesi . . . . ' • 1991 15 
1988 2 
1992 4 
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Selçuk Üniversitesi 

Ankara Üniversitesi 

Balıkesir Üniversitesi 

Çukurova Üniversitesi 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

İstanbul Üniversitesi 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Gaziantep Üniversitesi 

Akdeniz Üniversitesi 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
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Yıllar 
1993 
1995 
1988 
1989 
1993 
1994 
1995 
1988 
1990 
1986 
1991 
1989 
1990 
1992 
1995 
1990 
1992 
1993 
1994 
1995 
1992 
1993 
1990 
1992 
1993 
1989 
1993 
1994 
1995 
1990 
1991 
1993 
1994 
1992 
1993 

İşe alınanların 
sayısı 
2 
2. 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
2 
27 
42 
49 
5 
1 
1 
2 
2 
3 
1 

. 2 
8 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
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Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

Boğaziçi Üniversitesi 
Sakarya Üniversitesi 

Süleyman Demirel Üniversitesi 
Kocaeli Üniversitesi 
Pamukkale Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 

Anadolu Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 

Cumhuriyet Üniversitesi 
Osmangazi Üniversitesi 
Mustafa Kemal Üniversitesi 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Adnan Menderes Üniversitesi 
Celal Bayar Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
izmir Yüksek Tek. Ens. 
Niğde Üniversitesi 

Kahramanmaraş Bütçe İmam Üni. 
Dumlupınar Üniversitesi 
Muğla Üniversitesi 
Gebze Yüksek Teknik Enstitüsü 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Galatasaray Üniversitesi 
Harran Üniversitesi 
Mersin Üniversitesi 
Abant İzzet Baysal üniversitesi 

1.10,1995 0 : 1 
1995 yılında bu çocukların istihdam edilmesi planlan
mıştır. 
Eleman alınması düşünülmektedir. 
Eleman alabilmek için SHÇEK Genel Müdürlüğüne 
yazı yazılmıştır. 
Eleman alınması planlanmaktadır. 
2 eleman için imtihan yapılacaktır. 
Eleman alımı için görüşmeler devam etmektedir. 
Çalıştırılmıyor. Bundan sonra dikkate alınacaktır. 
Eleman alımı için girişimde bulunulmuştur. 
5 eleman alımı için SHÇEK'e yazı yazılmıştır. 
2 personelin istihdamı yapılmıştır. 
6 kişi çeşitli birimlerde çalışmaktadır. 
7 kişi çalışmaktadır. 
2 elemanın naklen atanması yapılmıştır. 
2 kişi alınmış, biri müstafi sayılmıştır. Bir kişi için de 
sınav yapılacaktır. 
6 eleman alınmıştır. 
Bir eleman alınmış, 2 elemanın da alınabilmesi için 
SHÇEK'e yazı yazılmıştır. 
2 eleman alınmıştır. 
3 eleman alınmıştır. 
9 eleman alınmıştır. 
Bir eleman naklen atanmıştır. 
Bugüne kadar toplam 44 eleman alınmıştır. 
Herhangi bir işlem yapılmamıştır. 
Hiç kimse işe yerleştirilmemiştir. 
Mevcut kadro, Kanunda belirtilenden azdır. 
Mevcut kadro, Kanunda belirtilenden azdır. 
Mevcut kadro, Kanunda belirtilenden azdır. 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten beri bir işlem ya
pılmamıştır. 
Mevcut kadro, Kanunda belirtilenden azdır. 
Mevcut kadro, Kanunda belirtilenden azdır. 
Mevcut kadro, Kanunda belirtilenden azdır. 
Kanunun uygulaması yapılmamıştır. 
Eleman alınmamıştır. 
Eleman alınmamıştır. 
Bu kişilerden atama yapılmamıştır. 
Eleman alınmamıştır. 
Eleman alınmamıştır. 
Eleman alınmamıştır. 
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3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Turizm A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan 

sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6320) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 17.2.1995 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru 1. 1994 yılı itibarı ile Turban Turizm A.Ş.'nin kâr veya zararı nedir? Bu kâr veya zarar 

içinde amortisman payı nedir? 

Soru 2. 1994 yılı başında varsa iç borcunun miktarı nedir? 1994 yılı sonu itibarı ile ne olmuş
tur? 

Soru 3. 1994 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? 
Soru 4. 1994 yılı sonu itibarı ile ne kadar borcu vardır? Bunun ne kadarı Maliye ve Sosyal Si

gortalar Kurumunadır? Ne kadarı bankalaradır? Borç faiz oranları nedir? 
Soru 5. 1994 yılı başında dış kredi borcu nedir? Yıl içinde ne kadar ödeme yapılmıştır? Yıl 

sonu itibarı ile ne kadar dış borcu vardır? Bu borçlar hangi Devlet ve kuruluşlaradır? 
Soru 6. 1994 yılı başında kaç çalışanı vardı? Yıl içinde kaç kişi emekli oldu? Yıl sonu itibarı 

ile kaç çalışanı vardır? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.9.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02567 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 23.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6320-13330/48349 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip olunan "Turban Turizm A.Ş. 1994 yılı kâr veya zarar durumu" ile ilgili 7/6320 
esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda yer almaktadır. 

1. Turban Turizm A.Ş.'nin : ^ 
1994 yılı zararı 283 119 435 678.-TL. 
Amortisman payı 16 183 145 000.-TL.dir. 
Şirketin 1994 yılı başı ve 1994 yılı sonu itibarı ile iç borçları: 

1.1.1994 31.12.1994 Açıklama 
Kredi Anapara 24 400 000 000 14400 000 000 
Faiz - 6 463 639 187 
Ticarî Borç 45 373 807 081 75 473 995 866 (20.1 milyar TL. devreden 

varlıklardan oluşmaktadır.) 
Personele Borç 627 234 595 63 624 645 276 (Toplu iş sözleşme farkı ve 

15 günlük ücret tutarı olup 
tamamen ödenmiştir.) 
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1.1.1994 31.12.1994 Açıklama 

Alınan Avans 3 826 714 838 8 256 568 491 

Vergi ve SSK 21 730 068 643 168 603 569 227 

Diğ. Borç Gid. Kar. 14 720 206 383 47 215 720 460 ' 

TOPLAM 110 678 031540 384038 138507 

3. Turban Turizm A.Ş.'nin 1994 yılı faiz gideri 28.223. 580 000.-TL.'dir. 
4. Şirketin 1994 yılı sonu itibarı ile borç tutarı 384 038 138 507.- TL. olup; 
Maliye ve SSK'ya : 168 603 569 227.-TL. ve 
Banka borcu : 14 400 000 000.-TL.'dir. 

Faiz Oranı: Özelleştirme Yasası Geçici 15 inci maddeye göre TCMB Reeskont Faiz Oranı uy
gulanmaktadır. 

5. Şirketin dış kredi borcu yoktur. 
6. Turban Turizm A.Ş.'de; 1994 yılı başında merkez ve taşrada olmak üzere toplam 1 690 ki

şi çalışmakta iken, 1994 yılı içerisinde 5 personel emekli olmuştur. 1994 yılı sonu itibarı ile mer
kez ve taşrada olmak üzere personel sayısı 1 789'dur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

4. - Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, yargılanmaları sırasında basına önceden açıkla
malar yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı(7/6329) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. . 22.2.1995 

. Mahmut Alınak 
Şırnak 

Ceza Usul Yasasına göre hazırlık soruşturması gizli olmasına rağmen, hazırlık ifadelerimiz 
avukatlarımızdan önce basına verildi. Ve hatta hazırlık soruşturması sırasındaki fotoğraflarımız 
çarşaf çarşaf basında yer aldı. 

İddianame de avukatlarımıza ve bize tebliğ edilmeden önce basına verildi ve bakkal dükkân
larına kadar girerek satışa sunuldu. 

Şimdi de cezalandırılmamız ile ilgili gerekçeli karar yasal olarak önce bize ve avukatlarımıza 
tebliğ edilmesi gerekirken gerekçeli kararı da yine basından Öğrendik. 

Bizimle ilgili yargılamanın hukukî değil, siyasî olduğunu sadece bu olay bile tek başına kanıt
lamaya yeterlidir. Ne yapılmak isteniyor? Kamuoyu gözünde tek yanlı propaganda ile mahkûm 
edilmemiz sağlanmaya çalışılarak şimdi de Yargıtay üzerinde mi baskı kurulmaya çaljşılıyor? 
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Sayın Başbakan, 
Devlet memuru olan hâkimlerin, savcıların ve emniyet güçlerinin bizimle ilgili hazırlık ifade

lerini, iddianameyi ve en son olarak da gerekçeli kararı bizlerden ve avukatlarımızdan önce el al
tından basına sızdırmalarının gerçek amacını açıklayabilir misiniz? Yasalara en başta uymak ve uy
gulamakla görevli bir kurumda bile yasaların böylesine hiçe sayılması karşısında hâlâ Başbakanlık 
görevinizi sürdürmeyi düşünüyor musunuz? 

Sayın Başbakan, 
Bütün bu olanlar, cezalandırılmamızla ilgili kararın daha yargılamamız yapılmadan verildiği

ni göstermiyor mu? 
Yargı, Mustafa Balbay'a yaptığınız açıklamadaki gibi ricanız üzerine mi bu şekilde yasaları hi

çe sayıyor? 
Söz konusu gerekçeli kararın Emniyet Müdürlüğünde basımının yapılması gibi vahim bir uy

gulamayı ne ile açıklarsınız? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.9.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02688 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 27.3.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6329-13348/48447 

sayılı yazısı. 
Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan

dırılması tensip olunan "Yargılanmalarının hukukî değil, siyasî olduğunu iddia eden görüşleri" ile 
ilgili 7/6329 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Anayasanın 9 uncu maddesine göre "yargı yetkisi Türk Milleti, adına bağımsız mahkemelerce 
kullanılır." Yine, Anayasanın, mahkemelerin bağımsızlığı başlığı altında yer alan 138 inci madde
si; "hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî ka
naatlerine göre hüküm verirler, hiç bir makam, mercii ve kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bu
lunamaz" hükmü yer almaktadır. 

Öte yandan konu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığından alınan bilgilerden : 
. — Soru önergesine konu edildiği biçimde iddianamenin mahkemeye verilmeden önce basına 

sızdırıldığı yolundaki iddiaları doğrulayacak somut delil bulunmadığı, 
— İddianamenin mahkemeye verilmesinden sonra, soruşturma dosyasının sanık ve avukatla

ra açık olduğu, 
— Hazırlık soruşturmasının gizliliği ilkesine karşılık, son soruşturmanın özellikle duruşma 

safhasının aleniliği ilkesi gereği duruşmaların aleni olarak yapıldığı anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

5. - Antalya Milletvekili Faik Altun'un, Antalya kıyılarında yapılan tesislere ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6393) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sı için gereğini arz ederim. 9.3.1995 
FaikAltun 

Antalya 
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Doğal tarihî kültürel değerleriyle özellikle dış turizm açısından büyük bir öneme sahip olan 

Antalya kıyılarına Ak Çimento tarafından tesisler kurulmuştur. Tesislerin geçtiğimiz günlerde bir 
turizm şehri yapılacağı açıklanan Antalya'ya büyük zararlar açacağı tartışmasızdır. Bu nedenle ça
lışmasının ivedilikle engellenmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede söz konusu tesislere hangi anlayışla ve yasal dayanakla izin verilmiştir? 
Tesisler için ruhsat alınmış mıdır? 

Çevre Kanunu gereğince alınmış ÇED Raporu var mıdır? 

Kıyıda ve turizm alanı olan bir bölgede kurulan, turizmle ilgisi olmayan bir tesisin Kıyı Ka
nunu ve Turizmi Teşvik Kanununun açık hükümlerine karşın yapımı nasıl söz konusu olmuştur? 

Antalya'nın turizm şehri yerine sanayi şehri olması planlanmakta mıdır? 

Turizmi olumsuz etkileyeceği, çevreyi kirleteceği açık olan bu tesisin ortadan kaldırılmasını 
düşünüyor musunuz? 

Konyaaltı Belediyesinin almış olduğu yıkım kararının uygulanması için gerekli destek verile
cek midir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 8.9.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02347 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 23.3.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6393-13488/48961 
sayılı yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Faik Altın'un Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırıl
ması tensip edilen "Antalya kıyılarında Ak Çimento tarafından kurulan tesisler" ile ilgili 7/6393 
esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Antalya Limanı, Antalya-Kemer karayolunun 10 uncu kilometresinde, Konyaaltı plajlarına 
yaklaşık 2 kilometre mesafede inşa edilmiş ve 1973 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye De
nizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Turizm Bakanlığından alman bilgilere göre; Ulaştırma Bakanlığınca; çimento fabrikalarına li
man dahilinde 2 000 metrekarelik yerler verilerek buralara kapalı silo kurma izni verilmiş ve çağ
daş batı limanlarında olduğu gibi kapalı devre boşaltma sisteminin yapılması planlanmıştır. 

Antalya ve yöresinde çimento girişi, deniz ve arayolu ile olmaktadır. Antalya yöresinin yakla
şık 1 200 000 - 1 500 000 ton/yıl olan çimento ihtiyacının yalnız karayolu ile karşılandığı düşünü
lürse, Denizli-İzmir-Isparta ve Mersin'de bulunan çimento fabrikalarından, 15'er tonluk kamyonlar 
ile yılda 80 000 - 100 000 adet kamyon ile taşınması gerekecektir. 

Oysa; bu tür yükler Antalya Limanına dökme olarak gelmekte, elde mevcut ekipman ile bo
şaltılmakta ve kapalı devre sistem olmadığı için istenilmeyen ve elde olmayan bazı aksamalara yol 
açabilmektedir. 

Akçimento Ticaret Anonim Şirketinin Antalya Limanında çimento depolama ve paketleme te
sisinin kurulması konusunda önce Çevre Bakanlığının görüşleri talep edilmiştir. 

Bakanlık, konuyu 2 Kasım 1986 tarih ve 19269 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlü
ğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği çerçevesinde incelenmiş ve kurulması düşünü
len söz konusu tesiste, tamamen kapalı devre ve pnömatik sistemle boşaltma ve yükleme yapılma
sı, hiçbir şekilde emisyona meydan verilmemesi ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde 
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yer alan ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla uygulamaya geçilmesini uygun gördüğünü bildir
miştir. 

Çevre Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü ile Ak Çimento Ticaret Anonim Şirketi arasında yapılan sözleşme gereği "kirlilik olduğu 
takdirde" durdurma yetkisi tek taraflı olarak Türkiye Denizcilik İşletmelerine verilmiştir. 

Öte yandan, 7.2.1993 tarihinde yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 
planlama aşamasındaki faaliyetlere uygulanmaktadır. Çimento Dolum ve Paketleme Tesisleri; 
ÇED Yönetmeliğinin ÇED Uygulanacak Faaliyetler Listesi (EK I) ve ÇED Ön Araştırması Uygu
lanacak Faaliyetler Listesinde (EK III) yer almamaktadır. 

Ayrıca, ÇED Yönetmeliğinin Geçici I inci maddesinde "Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesin
den önce, çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca; yetkili mercilerden izin ve/veya onay 
alınmış faaliyetlere, yönetmelik hükümleri uygulanmaz" hükmü mevcuttur. 

Bu nedenle, Antalya Limanında yapılan Çimento Dolum Tesisi inşasına, yukarıda açıklanan 
geçici madde uyarınca ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması mümkün olamamaktadır. 

Konu ile ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Araştırma Komisyonunca, söz ko
nusu çimento dolum tesislerinin ruhsat belgelerinin olmadığı, mevcut mevzuat gereği uyulması ge
reken izin prosedürüne uymadığı, sadece "Kira ve Özel Hizmet Sözleşmesi "ne dayanılarak inşaata 
kaçak olarak başlanıldığı tespit edilerek, Çevre Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca inşaatın dur
durulması ve konunun yeniden bütün boyutları ile incelenmesi hususu ilgili Bakanlıklara bildiril
miştir. 

9.7.1984 tarih ve 18453 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 3030 sayılı "Büyükşehir Belediye
lerinin Yönetemi Hakkında Kanun" gereği, Antalya ili içerisinde, bu tür tesislere çalışma izni ve
rilmesi ya da çalışma izni verilmiş tesisin, çevreye zarar verip vermediğinin denetlenme yetkisinin 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olduğu belirlenmiştir. 

Antalya Büyükşehir Belediyesince de, tesiste yükleme ve boşaltma işlemlerine başlanmadan 
önce, konu ile ilgili olarak kurulacak komisyonca, Çevre Değerlerinin, turizm ve halk sağlığı açı
sından bütün detayları ile inceleneceğini, Mahallî Çevre Kuruluna sunulacağı ve Mahallî Çevre 
Kurulunun vereceği karar doğrultusunda hareket edileceği belertilmektedir. 

Yine, Antalya ti Çevre Müdürlüğünce, 15.6.1995 tarihinde söz konusu tesisin teknik eleman
larca incelendiği, liman yetkilileri ve liman bölgesinde bulunan kuruluşlarla görüşüldüğü, gerek 
emisyon gerekse gürültü açısından herhangi bir şikâyete rastlanılmadığı bildirilmektedir. 

Konyaaltı Belediyesi yetkilileri ile yapılan görüşmede ise; Türk Tabiatını Koruma Derneğinin 
Akçimento Dolum Tesisleri ile ilgili İdarî Mahkemede açmış olduğu davada; İdarî Mahkemenin 
dolum tesislerinin İmar Yönetmeliğinin 59 uncu maddesine uygun olmamasından dolayı yürütme
yi durdurma kararı verdiği, bu karara istinaden Konyaaltı Belediyesi Encümenince yıkım kararı 
alındığı, bu yıkım kararına Akçimento firmasının iptal davası açtığı ve İdarî Mahkemenin bu dava
yı reddettiğinin öğrenildiği belirtilmektedir. Konu İl Çevre Müdürlüğünce takip edilmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

6. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Kamu Ortaklığına bağlı modern ofis malze
melerinin bir şirket tarafından batırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6434) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 9.3.1995 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Her iki koalisyon dönemlerinde birçok suiistimaller yapılmış, özellikle alım-satım ve ihale 
yolsuzlukları devletin en tepesindekilere dayanmaktadır. O nedenle ülke bir güven bunalımına so
kulmuş, ülkenin geleceği karartılmıştır, 

Soru 1. Kamu ortaklığına bağlı modern ofis makinelerinin Ant Elektronik'e 1992 fiyatlarıyla 
361 milyon TL.'lık malzeme verilerek batırıldığı doğru mudur? 

Soru 2. Ant Elektronik kime aittir, şirket ile yönetim kurulunda bulunanların isimleri ve şir
ketin kuruluş tarihi ve sermayesi nedir? 

Soru 3. Ant Elektronikle, modern ofis makineleri şirketi ne zamandan beri alış-veriş yapmak
tadır, bu batan paradan önce ne kadarlık mal alışverişinde bulunulmuştur, ödemeler nasıl yapılmış
tır? 

Soru 4. 1992 yılında olduğu iddia edilen bu satış mahkemeye verilmesi niçin geciktirilip de 
1993 yılının yedinci ayına bırakılmıştır? 

Soru 5. Eski bayi dahi olunsa bugünün parasıyla bir trilyondan fazla paraya,tekabül eden bu 
satışlar için niçin banka mektubu alınmamıştır? 

Soru 6. Modern ofis makineleri as yönetim kurulu üyeleri ne zaman atanmıştır, isimleri nedir, 
Genel Müdür ne zaman atanmıştır, birinci derecede imza yetkilileri kimlerdir? 

, T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02327 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 24.3.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6434-13550)49149 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6434 esas No.lu 
yazılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Her iki koalisyon dönemlerinde bir çok suiistimaller yapıl
mış, özellikle alım-satım ve ihale yolsuzlukları devletin en tepesindekilere dayanmaktadır. O ne
denle ülke bir güven bunalımına sokulmuş, ülkenin geleceği karartılmıştıra." demektedir. , 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 
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Yukanda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

-~ • . • Devlet Bakanı 

7. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, Gayrisafi Millî Hâsılaya ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/6471) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 20.3.1995 

M. Emin Sever 
Muş 

1. Hükümete gelişinizden (1991'den) bugüne kadar Türkiye'de kişi başına düşen G.S.M.H. 
kaç dolardır? 

2. Bunun yıllara ve illere göre dağılımı nasıldır? 
T.C. 

Başbakanlık 26.9.1995 
Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı 

Yıllık Programlar ve Konjonktür 
Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

Sayı: KDB-31/4.5.8-23-95-4186 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 29.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.. 10.00.02-7/6471-13596/49311 sayılı yazınız. 

Muş Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sever'in Sayın Başbakana tevcih ettiği yazılı soru öner
gesi ile, 1991 yılı sonrası döneme ilişkin Kişi Başına Gayri Safi Millî Hâsıla (GSMH) ve iller iti
bariyle dağılımı konularında bilgi talep edilmektedir. 

1991 yılından itibaren Kişi Başına GSMH'ya ilişkin tablo ekte sunulmuştur. Ülkemizde 
GSMH'nm iller itibariyle dağılımına ilişkin veri bulunmamaktadır. Ancak, bu konudaki çalışmalar 
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından sürdürülmektedir. Bu kapsamda kullanılmak üzere, Müsteşar
lığımız tarafından hazırlanan iller itibariyle çeşitli ekonomik ve sosyal göstergeleri içeren yayın ek
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 
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TABLO: 

Yıllar 

1991 
1992 

1993 
1994 

B : 1 
Fert Başına GSMH 

Cari Fiyatlarla 

GSMH . 

(Milyar TL.) 

634 393 
1 103 605 
1997 353 

3 903 301 

1.10.1995 0 : 1 

1993 Fiyatlarıyla 

GSMH 

(Milyar TL.) 

1 736 358 

1847 539 
1 997 353 
1 877 941 

Fert Başına 

GSMH 
Dolar 

2,711 

2,831 
3,004 

2,774 

8. - Trabzon Milletvekili Kemale tün GöktaşHn, TRT Genel Müdürüne ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6482) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereği
nin yapılmasını arz ederim. 21.3.1995 

Kemal etti n Göktaş 
Trabzon 

1. Mevcut Genel Müdür göreve geldikten sonra TRT Genel Müdürlüğü bu güne kadar kimle
re program yaptırmıştır? 

2. Halen kimlere program yaptırmaktadır? 
3. Bunlara ödenen para toplam ve tek tek ne kadardır-? 
4. Göreve geldiğinden beri kaç kişi göreve alındı, alınanlar arasında Bakan yakınları ve Ge

nel Müdür yardımcılarının yakınları var mı, varsa kimlerdir? 
5. TRT Genel Müdürü TRT misafirhanesinin kaç odasını kullanmaktadır ve odalarda kimler 

kalmaktadır? 
6. TRT Genel Müdürü göreve geldikten sonra TRT kanalları en az izlenen kanallar olmuştur 

ve TRT'nin gelir gider dengesi bozulmuştur. Genel Müdürün istifasını istemeyi düşünüyor musu
nuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı ( 8.9.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/.3.02507 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

İlgi: TBMM Başkanlığının 29.3.1994 tarih ve A.01.0.GNS. 10.00.02-7/6482-13607/49348 sa
yılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip'edilen "Tayfun Akgüner göreve geldikten sonra, TRT'nin yaptırdığı program
lar" ile ilgili 7/6482 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 
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1 - 3. Prof. Dr. Tayfun Akgüner'in Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü 

görevine başlamasını takiben, Yönetim Kurulu Kararı ile program yaptırılan kişi ve kuruluşların 
isim, program adı, program adedi ve ödenen ücretleri gösteren liste EK l'de sunulmuştur. 

2 - 3. Halen bağlantısı devam etmekte olan programlar ile ilgili olarak; program sahiplerinin 
adları, program adı, yaptınlacak program adedi ve bölüm başına ödenecek ücretleri gösteren liste 
EK 2'de sunulmuştur. 

4. 16.7.1993 - 23.5.1995 tarihleri arasında çeşitli nedenlerle 422 adet personelin TRT Kuru
mundan ayrılmış olması ve daha önce İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokole göre Emniyet Genel 
Müdürlüğü Güvenlik personeli tarafından korunan hizmet binalarının korunmasının İçişleri Bakan
lığınca karşılanmayarak, 2495 sayılı Kanun hükümlerine göre Ankara il sınırlan içinde bulunan 
hizmet binalarının "Özel Güvenlik Teşkilatı" kurulmak suretiyle güvenliğin sağlanmasının isten
mesi nedeniyle, koruma görevlilerine ihtiyaç duyulması kuruma yeni personel alımını zorunlu kıl
mıştır. 

Ancak, ekonomik tedbirler nedeniyle; personel ihtiyacı duyulan çeşitli hizmetler için genel du
yumlu sınav açılmamış; kurum içi personel kaydırılması suretiyle bazı hizmetlerin yürütülmesi 
sağlanmış, bazı hizmetler başka kuruluşlardan naklen atamalarla, bazı hizmetler de Başbakanlıktan 
izin alınmak suretiyle açıktan atama yolu ile karşılanmıştır. 

16.7.1993 - 23.5.1995 tarihleri arasında 11 l'i çeşitli kamu kuruluşlarından naklen, 14'ü mah
keme kararı ile, 3'ü eski devlet memuru, 35'i kurum eski elemanı, 118'i açıktan ve 55'i Özel Gü
venlik Teşkilatı Koruma ve Güvenlik Personeli olarak toplam 336 personel atanmıştır. Bu perso
nel arasında bakan, milletvekili veya kurum çalışanlarının yakınlarının olduğuna dair bir bilgi elde 
edilememiş olup, Sayın Mileltvekilinin somut bilgiler vermesi durumunda, gereğinin yapılacağı ta
biidir. ' . . 

5. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürü Tayfun Akgüner, Kurumun Ankara 
Misafirhanesinin iki odasını kullanmakta ve ücretini ödemektedir. 

6. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile sekiz üniversitemizin işbirilği içinde yapılan çe
şitli araştırmalar ve dünyanın en ünlü kamuoyu araştırma teşkilatına sahip olan Zet-Neilsen kuru
luşu tarafından 17 il ve 138 yerleşim biriminde 9 854 denek ile yapılan kamuoyu araştırmasında % 
49.8 oranı ile ülkemizde en fazla izlenen televizyon programının TRT Kurumu televizyon prog
ramları olduğu tespit edilmiştir. 

Öte yandan, TRT Genel Müdürü Tayfun Akgüner'in göreve gelmesinden sonra Kurumun ge-
lir-gider dengesinde iyileştirme olduğu aşağıda verilen bilgilerin incelenmesinden anlaşılmaktadır. 
Nitekim, 4061 sayılı Yasa ile, Kurumun 31.10.1994 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve vadesi geldi
ği halde ödenmemiş vergi ve fon borçları asıllarının 1.1.1995 tarihinden itibaren aylar itibarı ile 
24 eşit taksitte ödenmesi öngörülmüş ve kurum bu tarihten itibaren vergi ve fon borçlan asıllarını 
ödemeye başlamıştır. Geçmiş yıllardan birikmiş ağır borç ödemesine rağmen 1993 yılında 
915 252 000 000 TL. olan bütçe açığı 1994 yılında 625 979 000 000 TL.'ye düşürülmüş, 1995 yı
lı içinde de bu açığın 300 071 000 000 TL. olacağı planlanmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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Firma adı Program adı 

1.10.1995 0 : 1 
(EK: 1) 

Ödenen toplam tutar 

Bölüm (KDV hariç) 
ArpA.Ş. 

Akis Tic. A.Ş. 

Açı Ltd. Şti. 

Ajans A Ltd. Şti 

ABC Ltd. Şti. 

ABC Ltd. Şti 

AS Ajans Ltd. Şti 

Bucay Film Yap. Ltd. Şti. 

Bucay Film Yap. Ltd. Şti. 

Be-Ze Tan. Ltd. Şti. 

CC TV. Prog. San. Tic. Ltd. Şti 

Çalışkan Yapım : Hüseyin Çalışkan 

End Prod. Ltd Şti. 

Enter RD-TV Ltd. Şti. 

Erol Evgin Prd. Ltd. Şti. 

Efsa Ajans Ltd. Şti 

EGETAN Ltd. Şti. 

G. Ülkü - G. Özcan Tiyatrosu 

Gerçek Ajans : Tanju Korel 

Mati Matbaa Rekl. Tan. Ltd. Şti 

Manço ve Manço Şan. Tic. A.Ş. 

Merkez Ltd. Şti. 

Plato Film San. Tic. Ltd. Şti. 

STRLtd.Şti. 

STRLtd. Şti. 

T. Haberler Ajansı 

Tunç Ajans Ltd. Şti. 

TFT Ltd. Şti. 

URTA.Ş. 

YeşilAjans Ltd. Şti. 

Yağmur Ajans Ltd. Şti. 

Satır arası 

Kıbrıs Belgeseli 

Al Gözüm Seyreyle 

Sonradan Görmeler 

Şans Masası 

Yarışan Şahinler 

Dullar Pansiyonu 

Bizimkiler 

Yazlıkçılar 

Gölgeler Uzarken 

Gündem 

Külyutmaz 

Riziko 

Pop Stop 

Erol Evgin Şhovv 

Mutluyuz Ailesi 

Aydan Şener Show 

Hüsnü Bey Amca 

Yalı 

Yaz Evi 

7den 77'ye Barış Manço 79 

Opera Dünyası 

Müzikli Hatıralar 

Söz Meclisten İçeri 

Gülsen Abi 

Politika Kulvarı 

Biyonik Elma 

Zamanda Yolculuk 

Bir Başka Gece 

İnsanlık Hali 

Bizim Mahalle 
TOPLAM 

13 
26 
4 
67 
55 
90 
4 
39 
7. 
11 
149 
13 
165 
21 
7 
33 
13 
76 
9 
75 
79 
5 
26 
9 
31 
49 
3 
13 
81 
26 
74 

2 691000 000 
2 498 892 500 
487 124400 

26 860 000 000 
6 278 985 625 
10 507578 750 
2 200 000 000 
30 680 000000 
.6 300 000 000 
4 997 192 750 
6 705 000 000 
3 895 222 500 
22 115 362 500 
2 625 000 000 
2 800 000 000 
8 360 000 000 
4 225 000 000 
23 601 687 175 
3 375 000 000 
39 732 000 000 
31 225 000 000 
1 087 914 375 
9 100 000 000 
2 250 000 000 
27 417 000 000 
10 300 000 000 
1 146 262 500 
7214 421500 
50 531 070 500 
14 126 856 250 
27 684 145 200 

393 017 716 525 
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ÖDEMESİ DEVAM EDEN PROGRAMLAR- (EK: 2) 

Firma adı 

Ajans A Ltd. Şti. 

ABC Ltd. Şti 

ABC Ltd. Şti 
AS Ajans Ltd. Şti 

Erol Evgin Production 

End Production 
Efsa Ajans Ltd. Şti. 
G. Ülkü - G. Özcan Tiyatrosu 
Gerçek Ajans : Tanju Korel 

Manço ve Manço San. Tio. A.Ş. 

Merkez Ltd. Şti. 
STRLtd.Şti. 
T. Haberler Ajansı 

Tunç Ajans Ltd. Şti. 

URTA.Ş. 
Yağmur Ajans Ltd. Şti. 

Program adı 
Sonradan Görmeler 

Şans Kasası 

Yarışan Şahinler 
Dullar Pansiyonu 

Erol Evgin Shovv 

Riziko 
Mutluyuz Ailesi 
Hüsnü Bey Amca 

Yalı 
7'den 77'ye B. Manço 

Opera Dünyası 

Gülsen Abi 
Politika Kulvarı 

Biyonik Elma 
Bir Başka Gece 

Bizim Mahalle 

Ödenecek 
bölüm 

sayısı 
33 

10 

105 
9 
6 . 

30 
6 

27 
4 
7 

8 
32 

6 
10 

33 
24 

Bir bölüm 
tutarı 

(KDV hariç) 
500 000 000 

114 163 375 

116 750 875 
550 000 000 

400 000 000 

134 032 500 
275 000 000 

369 300 937 
375 000 000 
500 000 000 

217 582 875 
500 185 000 
250 000 000 
382 087 500 
659 000 000 

450 000 000 

9. - Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, Sümer Holding A.Ş. Sarıkamış Ayakkabı İş
letmesinde çalışan bazı işçilerin valinin önerisi ile tayinlerinin çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6533) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Gerekçe : Sümer Holding A.Ş.'den tayin edilen işçiler hakkında 

Sorular: 
1. Sümer Holding A.Ş. Sarıkamış Ayakkabı İşletmesinde çalışan; 

a) Ziyaeddin Balcı 
b) Necmettin Ağın 
c) Cumaali Sallabaş 

d) Yakup Akansel 
e) İsmet Yalçınkaya 
f) Yaşar Kılıç 
g) Orhan Güveren 
h) Zeki Bulut 
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ı) M. Emin Bulut 

i) Necati Yıldız 

j) Veysel Adak'ın Kars Valisinin önerisi üzerine, Genel Müdürlükçe muhtelif yerlere is
tekleri dışında tayinleri çıkarılmış mıdır? 

2. Valinin önerisi ile tayinlerinin yapılması için, valinin böyle bir yetkisi var mıdır, varsa ge
rekçeleri nelerdir? „ 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 22.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/2-01899 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 5.4.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.10.00.02-7/6533-13697/49689 sa

yılı yazısı. * 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Kerimoğlu'nun Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edilen "Sümer Holding A.Ş.'den tayin edilen işçiler" ile ilgili 7/6533 esas 
numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Sümer Holding A.Ş. Sarıkamış Ayakkabı İşletmesinde görevli; 
a) Ziyaeddin Balcı 

b) Necmettin Ağın 
c) Cumaali Sallabaş 
d) YakupAkansel 

e) îsmet Yalçınkaya 
f)/Yaşar Kılıç 

g) Orhan Güveren • . _ . ' • • 
h) Zeki Bulut 
ı) M. Emin Bulut 
i) Necati Yıldız ve 

j) Veysel Adak'ın kazanılmış hakları korunarak ve harcırahları ödenmek suretiyle Sümer 
Holdingin diğer işyerlerine nakilleri yapılmıştır. 

2. Adı geçen kişilerin Olağanüstü Hal Bölgesi, mücavir iller ve kritik illerde görev yapmala
rı sakıncalı bulunduğu için, yetkili makamlarca nakilleri yapılmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

10. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, polislerin askerlik görevlerine ililşkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabi (7/6575) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 
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Soru : Halen Emniyet Teşkilatımızda 32 bin civarında askerlik görevini yapmayan ve sırası 

geldikçe askere çağrılacak olan polisimizin olduğu yönünde bilgiler edindim. 

1. Bu kadar polisimizin askerlik yapma zorunluluğunun gerekçesi nedir? 
2. Tüm Emniyet Teşkilatında görevli polislerimizde askerî eğitim düzeyinde sıkı bir eğitim 

sürecinden geçirildiğine ve karakol hizmetleri ve diğer teşkilat bünyelerinde nöbet gibi kutsal bir 
görevi de yerine getirdiklerine ve hemen hemen her türlü silahı kullanma kabiliyet ve bilgisine sa
hip olduklarına göre bu insanların tekrar bir resmî üniformadan başka bir resmî üniforma altına so
kulmasının izahı nedir? 

3. Askerlik altında bulunan veya askere çağrılacak polislerimizden belki de bir çoğu evli ve
ya bakmakla mükellef olduğu bir ailesi vardır. İşte bu durumda bulunan polislerimizin bu yöndeki 
mağduriyetlerini jıasıl gidermektesiniz? 

4. Emniyet Teşkilatımızda görevli askerliğini henüz yapmamış polislerimizin bundan sonrası 
için askerlik görevinden muaf tutulmaları yönünde bir çalışma yapılmakta mıdır? Yoksa, böyle bir 
çalışmayı başlatabilir misiniz? 

5. Silah altına alman polislerimizden devletin maddî kazancı ve kaybı nedir? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 11.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02236 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :TBMM Başkanlığının 28.4.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6575-13802/50082 
sayılı yazısı. ~ -

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "Emniyet teşkilatında görevli polislerin askerlikten muaf tutulmaları" ile il
gili 7/6575 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

T.C. Anayasasının 72 nci maddesi askerlik hizmetini, her erkek Türk vatandaşının yapmakla 
yükümlü olduğu bir "hak ve ödev" olarak tanımlamış; bu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirile
ceğine dair esas ve usuller ise 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Ye
dek Askerî Memurlar Kanununda belirlenmiş olup; emniyet mensuplarımız da diğer vatandaşları
mız gibi bu kanunlar çerçevesinde tahsil durumlarına göre, yedek subay veya er statüsünde asker
lik hizmetine tabi tutulmaktadır. 

7.7.1990 tarih ve 20576 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, 
Polis Okulları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendi değiştirilerek 
askerliğini yapmamış kişilerin de polis okullarına girebilmelerine olanak getirilmiştir. Bu değişik
likten önce, emniyet hizmetleri sınıfı personelinden sadece polis akademisi mezunları askerlik yü
kümü altında bulunurken; lise veya üniversiteyi yeni bitirmiş adayların polis okullarına giriş sınav
larında daha başarılı olmaları; askerlik yükümü altında bulunan personel sayısında önemli bir artı
şa sebep olmuştur. 

Bu olumsuzluğun giderilmesi amacıyla, bundan böyle polis okullarına askerliğini yapmayan 
adayların müracaatlarının kabul edilmemesi yoluna gidilmektedir. 

Emniyet Teşkilatımızda görevli askerliğini henüz yapmamış polislerimizin askerlik görevin
den muaf tutulmaları konusunda, 
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İçişleri Bakanlığından alman bilgilere göre; Emniyet Teşkilatında görevli askerliğini henüz 

yapmamış Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ile halen askerlik görevini yerine getiren personelin 
temel askerlik eğitimini müteakip Teşkilat kadrolarında çalışmalarına imkân sağlamak üzere hazır
lanan "Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı" üzerinde Mil
lî Savunma Bakanlığı ile mutabakat sağlanmaya çalışıldığı, 

Ayrıca, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına su
nulan konu ile ilgili Kanun tekliflerinin de amacı karşılar nitelikte görüldüğü; 

Millî Savunma Bakanlığından alınan bilgilere göre ise : Emniet Hizmetleri Sınıfı mensupları
nın askerlik hizmetlerini emniyet teşkilatında yapmış sayılmalarının; 

— Türk Silahlı Kuvvetlerinin kaynağını menfî yönde etkileyeceği, 

— Tahsilli er kaynağının azalacağı, 

— İç güvenlik ve asayiş yönünden Jandarma Genel Komutanlığı için yetişmiş personel kaybı
na neden olacağı, 

— Diğer meslek mensuplarının benzer taleplerine yol açılacağı, 
— Uygulamanın kamuoyu ve askerlik yükümlülükleri üzerinde olumsuz etki yapacağının dü

şünüldüğü bildirilmektedir. 

Emniyet Teşkilatımızda görevli askerliğini henüz yapmamış polislerimizin, askerlik sorunları 
ile ilgili konu, bakanlıklararası mutabakatın sağlanması ile çözümlenecektir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

İL- Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, TRT-1 haber bülteninde Çeçenistan'la ilgili olarak 
verilen bir habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/6668) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini arz ederim. 

Abdüllatif Şener 

Sivas 

23.3.1995 tarihinde TRT'nin TV-1 kanalında saat 20.00 Ana Haber Bülteninde spiker Çeçe-
nistan ile ilgili haberi sunarken şu ifadeleri kullanmıştır; "Çeçenistan'a müdahalesi süren Ruşlar'ın 
3 aylık savaşta ikinci büyük başarısı... Rus Birlikleri, Grozni'den sonra Argun kentinde de kontro
lü ele geçirdi..." 

Sorular: 
1. Çeçenisten gibi milletimizin çok hassas olduğu bir konuda Ruşlar'ın insan haklarını ayak

lar altına alarak ve tamamen sivillere yönelik saldırılarını "başarı" olarak takdim eden devlet tele
vizyonu TRT'nin bu tavrını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2. Devlet televizyonu TRT'de yayınlanan bu Rus yanlısı değerlendirme hükümetin bakış açı
sını mı yansıtmaktadır? 

3. Böylesine önemli bir konuda halkımız arasında infiale neden olan bu büyük yanlışlığa se
bebiyet verenler hakkında soruşturma açıldı mı? Açıldı ise hangi cezalar verildi? 
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T.C. 

Devlet Bakanlığı 8.9.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02541 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığımı 1.5.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6668-13913/50305 sa
yılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "23.3.1995 tarihinde TRT'nin TV-1 kanalında 20.00 Ana Haber Bülteninde 
Çeçenistan ile ilgili verilen habere" ilişkin 7/6668 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevapları 
aşağıda sunulmaktadır. 

1. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Çeçenistan ile ilgili haberlerinde 
ve çeşitli programlarında; büyük bir askerî güce sahip bulunan Rus kuvvetleri karşısında, Çeçenle
rin özgürlükleri uğrunda kahramanca direnişlerini sürekli olarak vurgulamaktadır. Bu haberlerin 
kaynağı da çoğu kez hayatlarını ortaya koymak suretiyle Çeçenistan'da görev yapan Kurum ele
manları olmaktadır. 

Kurumun, yayınladığı bir haberde Rusların bu üstünlüklerine rağmen üç ay sonra elde edebil
dikleri bir ilerlemeden söz etmek için tamamen kasıtsız olarak kulanılan bir kelime nedeniyle, Rus 
yanlısı bir tutum izlemekle değerlendirilmesinin doğru bir yaklaşık olmayacağını düşünülmektedir. 

2. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yayınlarına ve yayın içinde yer alan haber yayın
larına Hükümetin yön vermesi söz konusu değildir. Çünkü; Kurum Anayasal tarafsız bir kamu ku
ruluşudur. Ancak, Devletimizin dış politikası ve dış ilişkileri ile ilgili yayınlar, 2954 sayılı Kanu
nun 24 üncü maddesi uyarınca Kurum tarafından önemle dikkate alınmaktadır. 

3. Türk toplumu, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu gibi millî bir kuruluşun, Rus yanlısı 
bir tutum içinde olmadığının ve olmayacağının bilincindedir. Bu nedenle, Kuruma söz konusu ha
ber ile. ilgili bir tepki intikal etmediği, Kurum tarafından ifade edilmektedir. Bununla birlikte, ha
ber dairesi ilgilileri, yanlış anlamalara ve değerlendirmelere yol açacak deyimler ve kelimeler kul
lanılmaması açısından uyarılmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

12.-Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan "Çiller'den Seçim Sinyali" baş
lıklı habere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazdı cevabı 
(7/6671) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Prof. Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Prof Dr. Mustafa Ünal di 

Konya 
Sorular: 
Posta Gazetisinin 9.4.1995 tarihli nüshasında "Çiller'den seçim sinyali" başlıklı bir haber ya

yınlanmıştır. 
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1. Haberde geçtiği gibi kendi parti teşkilatımıza "Seçime Hazır Olun" mesajı verdiğiniz doğ
ru mudur? 

2. Alkol kullanımını yasakladığınız doğru mudur? •* 

3. Doğru ise sebebi nedir? 
4. Sebebi çalışmaları verimsiz kılması ise aynı yasağı Başbakanlık Teşkilatında da düşünüyor 

musunuz? 
T . C . ' . . . • ' '•' •. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/2-01654 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : TBMM Başkanlığının 1.5.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6671-13922/50358 
sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen 7/6671 esas No.lu yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; yapılan araştırma
larda önergede sözü edilen Posta Gazetisinin 9.4.1995 tarihli nüshasında "Çiller'den Seçim Sin
yali" başlıklı habere rastlanmadığından söz konusu önergeye cevap verilmesi imkânı buluna
mamıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

13. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, METAŞ hisselerinin satışı hakkındaki iddialara iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6675) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Atilla Mutman 
İzmir 

İzmir'de kurulu METAŞ şirketinin borçlarından ötürü içine düştüğü darboğazdan kurtarılma
sı operasyonundai tamamen özel sektör niteliğindeki bu şirketin bir kısım hisseleri, kurtarıcı ban
kalarla imzalanan bir protokol uyarınca T. İş Bankasına intikal etmiş ve bu kanalla Özelleştirme 
İdaresine rehin edilmişti. 

Bu durumda, normal prosedür işletilerek halen "özel şirket" yapısını sürdüren bu şirketin his
se senetlerinin, Devletçe kayırılan bazı kuruluşlara satılacağı söylentileri dolaşmaktadır. Bu ise ge
rek İzmirlilerin, gerekse çalışan işçiler arasında infial uyandırmaktadır. 

Bu hisselerin borsada satışı mümkün iken, Özelleştirme İdaresinin söylentileri doğrulayacak 
şekilde bir satış yapacağı doğru mudur? 

Değilse bu şirketin geleceği ile ilgili ne düşünülmektedir? 
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T.C. 

Devlet Bakanlığı 16.8.1995 

Sayı: B.02.0.0O6.0/3-O2138 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : TBMM Başkanlığının 1.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6675-13926/50378 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandı
rılması tensip edilen "Metaş'ın Özelleştirme idaresine rehinli hisse senetlerinin satışı" ile ilgili 
7/6675 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

20 Nisan 1990 tarihinde finansman darboğazına girerek üretimini durduran METAŞ - İzmir 
Metalürji Fabrikası T.A.Ş., 2.4.1992 tarih ve KOF 19992/9 sayılı Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu 
Kararı ile İdareden (Özelleştinne İdaresi Başkanlığı) sağlanan ve Türkiye İş Bankası aracılığında 
kullandırılan 300 milyar TL. kredi ile 4 Temmuz 1992 tarihinde yeniden üretimine başlamıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, satışa yetkili, olduğu ve lehine rehinli bulunan, ayrıca, 
12.1.1995 tarih ve 95/2 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Karan ile blok satış yetkisi verilen ME- . 
TAŞ - İzmir Metalürji Fabrikası Türk A.Ş.'deki % 42.55 oranında, 300 milyar TL. nominal bedel
li, 60 milyon adet hisse senedini, ihale yoluyla, blok olarak satışa çıkarmıştır. 

Bugüne kadar ülkemizde uygulanan özelleştirme programında, özelleştirme kapsamına alınan 
kuruluşlardaki kamu paylarının satışı konusunda, şirketlerin niteliklerine göre; halka arz ve blok sa
tış yöntemi ya da her iki yöntem birlikte kullanılmıştır. Ayrıca, bazı kamu iktisadî teşebbüslerinde, 
bu kuruluşların iştirak paylarının satışının yanı sıra tesis ve varlıklarının mülkiyet devri yolu ile sa
tışı uygulamasına gidilmiştir. 

Yukarıda açıklandığı üzere, blok olarak satışa çıkarılan şirket ile ilgili ilan metinleri, 7.2.1995-
13.2.1995 tarihleri arasında 8 ayrı günlük gazete ile Resmî Gazetede yayınlanarak yatırımcılara du
yurulmuştur. 

23.2.1995 tarihinde saat 16.00'da sona eren teklif verme sürecinde METAŞ için; Çimentaş İz
mir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. adına Finansbank A.Ş., Rumeli Çelik Sanayi A.Ş., Türkiye Tü
tüncüler Bankası AŞ., Raks Holding A.Ş. ve Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş. teklif vermiş
tir. 

Yatırımcıların 27.3.1995 tarihinde saat 17.00'ye kadar nihaî tekliflerini vermeleri istenilmiş, 
Rumeli Çelik Sanayi A.Ş., Türkiye Tütüncüler Bankası A.Ş. ve Çimentaş İzmir Çimento Fabrika
sı Türk A.Ş.'nin nihaî teklif özetlerinin değerlendirilmesi sonucunda, Metaş'daki Özelleştirme İda
resi Başkanlığı lehine rehinli % 42.55 oranındaki hissenin Rumeli Çelik Sanayi A.Ş.'ye satılması 
uygun görülmüştür. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14.4.1995 tarih ve 95/32 sayılı Kararı gereğince Hisse Satış 
Sözleşmesi 25.5.1995 tarihinde imzalanmıştır. ' 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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14.- Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, Suudi Arabistan'da çalışan vatandaşlarımızın ba

zı sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/6705) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın aracılığımızla Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyla arz ederim. 18.4,1995 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Soru 1. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 15.5.1992 tarihli ve 81/1 sayılı genelgesi uya
rınca, Suudi Arabistan'da çalışan vatandaşlarımızdan, yurt dışına çıkışlarında Toplu Konut Fonu 
Harcı alınmaması için pasaportunda işçi, işçi eşi, işçi çocuğu ibaresi yanında işverenle yaptıkları 
sözleşmeyi ibraz etmeleri, edemeyenlerse konut fonu ödeyecekler diye genelge yayınlanmıştır. 
Adaletsiz olan bu genelge başka ülkelerdeki vatandaşlarımızla farklılık arz etmektedir. Bu adalet
sizliği değiştirmeyi düşünür müsünüz? 

Soru 2. Suudi Arabistan'ın kendine özgü koşulları nedeniyle sosyal ve kültürel etkinlikleri bu
lunmamaktadır. Bu nedenle Suudi Arabistan'da yaşayan yaklaşık 150 bin vatandaşımızın Türk 
Radyo ve Televizyonlarından faydalanamamaktadır. Yeni yayma giren Türksat uydusu ile görüntü 
almak ve radyo dihlemek çok pahalı bir sistemdir. 

Bu itibarla radyo yayınlarının güçlendirilmesi ve televizyon yayınlarının Suudi Arabistan'ı da 
içine alacak şekilde düzenlenmesini sağlamayı düşünür müsünüz? 

T.C 
Devlet Bakanlığı 8.9.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02560 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6705-13988/50574 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Sağdıç'm Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "Suudi Arabistan'da çalışan vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışlarında Top
lu Konut Fonu Harcı alınmaması" ile ilgili 7/6705 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin ce
vaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Yurt dışına çıkışlarda uygulanacak esaslar hakkındaki 84/7860 sayılı kararın 6-e maddesi
ne göre; Türkiye'de mukim sayılmakla birlikte, hariçte bir işverene bağlı olarak fiilen çalışan veya 
bulundukları ülke mevzuatına göre işçilik statüsü devam eden gerçek kişilerle, bunların eş ve ço
cukları yurt dışına çıkışlarında konut fonu harcı ödenmesinden muaf bulunmaktadır. 

Söz konusu kişilerin yurt dışına çıkışlarında durumlarını, meslek hanesinde veya diğer sayfa
larında "işçi", "işçi eşi" ya da "işçi çocuğu" ibaresi bulunan pasaportlarıyla, bu şekilde ibare bulun
mayanların ise pasaportlarında basılı veya ellerinde mevcut geçerli çalışma izni olduğunu gösteren 
yahut bu niteliklere sahip olduklarını belirtir yerli ve yabancı makamlarca verilmiş şerhler veya 
belgelerle teşvik etmeleri gerekmektedir. 

Suudi Arabistan'a çalışma amacıyla giden işçilerimize de aynı kurallar uygulanmakta, ancak 
herhangi bir nedenle pasaportlarının meslek hanesinde işçi, işçi eşi veya işçi çocuğu ibaresi olma
yanların veya çalışma vizesi bulunmayanların muafiyetten yararlanmaları amacı ile, yurt dışına çı-

. . • ; • • i 
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kışlarında iş sözleşmelerinin veya 28.6.1993 tarihli T.C. Merkez Bankası talimatında belirtildiği 
üzere, işçi-kefil sözleşmesinin Konsolosluğumuzca onaylı örneğinin ibraz edilmesi istenilmektedir. 

2. Radyo ve televizyon yayınları; 

a) Uydu yayınları alıcı anteni ve alıcı cihazı, 

b) Verici ve aktarıcılar, (PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte ve yönetil
mektedir.) 

c) Kablo aracılığıyla izlenebilmektedir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak 
Türkiye'nin Sesi Radyosuyla kısa dalga radyo yayınları, TRT-INT ve AVRASYA programıyla da 
televizyon yayınları yapılmaktadır. 

Söz konusu bölgeye her gün 13.00 ,18.00 saatleri arasında KD 11955 kHz'den Türkçe, 11.00 
-19.30 saatleri arasında aynı frekanstan Arapça ve 01.00 - 02.00 saatleri arasında 7185 kHz'den İn
gilizce radyo yayını yapılmaktadır. Çakırlarda bulunan kısa dalga radyo vericileri ile yapılmakta 
olan bu yayınların sürelerinin Emirler K.D. radyo vericilerinin önümüzdeki aylarda hizmete girme
si ile artınlabilme olanağı doğacaktır. 

Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak yapılmakta olan TRT-INT, TV 
yayınları, Eutelsat II-F1 13 derece E uydusu uracılığıyla Avrupa'ya iletilmekte ve kablo TV dağı
tım sistemleri ya da uydu alıcılarıyla izlenebilmektedir. Adı geçen uydunun kapsama alanında Su
udi Arabistan yoktur. Bu nedenle şimdilik Suudi Arabistan'dan izlenmesi mümkün değildir. Ancak, 
1997 yılı içinde yörüngeye yerleştirilmesi düşünülen Eutelsat Hot-Bird III 13 derece E uydusunun 
kapsama alanı söz konusu bölgeyi de içine almaktadır. TRT Genel Müdürlüğü TRT-INT yayınının 
bu uyduya aktarılmasını planlamaktadır. Bu durumda söz konusu yayın Suudi Arabistan'dan da uy
gun çaplı uydu antenleri aracılığıyla izlenebilecektir. 

TV yayınlarının söz konusu bölgede uydu alıcı anteni kullanılmadan izlenebilmesi için Suudi 
Arabistan'da kurulmuş vericilerden veya kablo ile yayınlanması gerekmektedir. Bu da tamamen ül
kenin yetkisindedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

75. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Pamuklu Sanayi İşletmesine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6714) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 17.4.1995 

Zeki Ünal 

Karaman 

1. Karaman Pamuklu Sanayi İşletmesi ne zaman özelleştirilecektir? 

2. Tahmini keşif tutarı nedir? Özelleştirmeyle ilgili başka ne gibi kriterler tespit edilmiştir? 
3. Fabrika çalışanları veya Karaman halkı fabrikaya talip olmaları halinde kendilerine bir ön

celik tanınacak mıdır? 
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T.C 

Devlet Bakanlığı 22.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02419 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 1.5.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6714-13999/50651 

sayılı yazısı. -

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırıl
ması tensip edilen "Karaman Pamuklu Sanayi İşletmesinin Özelleştirilmesi" ile ilgili 7/6714 esas 
No.lu yazılı sora önergesine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 

1. Sümer Holding A.Ş.'ne ait 30 fabrikanın özelleştirme çalışmaları sürdürülmekte olup, Ka
raman Pamuklu Sanayi İşletmesi de bu grubun içerisindedir. 

Özelleştirme hazırlık çalışmaları bitirilen fabrikalar gruplar halinde ilan edilerek, ihale edile
cektir. 

2. Karaman Pamuklu Sanayi İşletmesinin değerlendirme çalışmaları sürdürülmekte olup, he
nüz tamamlanmamıştır. Özelleştirmeye ait diğer kriterler ise ihale ilan metinlerinde yer alacaktır. 

3. 4046 sayılı Kanun çerçevesinde ihalede uygun teklif verilmesi halinde çalışanlara ve bölge 
halkına satış mümkün olacaktır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı ' 
16. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, son ABD ziyaretine ilişkin Başbakandan sorusu ve 

Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6720) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Son olarak ABD'ye yaptığınız geziyle ilgili olarak, 

1. Bu dış gezide beraberinizde bulunan heyet kaç kişi ve kimlerden oluşmakta? 

2. Gezi heyetinde bulunanların isimlerini bildirebilir misiniz? 
3. Bu gezide şoförünüzle birlikte Kuşadası'nda Dallas Çiftliğine sahip Suna Gönül Pelister'in-

de olduğu söylenmekte, bu doğru mu? Ayrıca, gezide Kuşadası'ndaki çiftlik evini yapan Orhan Öz-
baş da bulunmakta mıdır? 

4. Sizinle birlikte bu ABD gezisinin toplam harcamaları nedir? Limuzin kiralama ve otel mas
raflarını ayrı ayrı belirtmek mümkün mü? 

T.C 
Devlet Bakanlığı 8.9.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02488 
,- . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1.5.1995 tarih ve A.01.0.Gf4s.0.10.00.02-7/6720-14016/50706 
sayılı yazısı. 
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan

dırılması tensip edilen "Başbakanın Amerika Gezisi" ile ilgili 7/6720 esas numaralı yazılı soru 
önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1 - 2 - 3 . Başbakan Sayın Tansu Çiller'in 15 - 23 Nisan 1995 tarihleri arasında Amerika Bir
leşik Devletleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kendisine reafakat edenlerin isim ve unvanla
rının yer aldığı heyet listesi ilişikte sunulmuştur. 

4. Başbakan Sayın Tansu Çiller'in Amerika Birleşik Devletleri seyahatine reafakat eden Baş
bakanlık ve Dışişleri Bakanlığı mensubu heyetin toplam harcırah tutarı 3 809 466 009 TL.'dir. 

Heyette yer alan kamu görevlilerine, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre gündelik 
ödenmekte, bunun dışında kalan yol, konaklama ve benzeri giderler de ilgili mevzuat uyannca ya
pılmaktadır. 

Öte yandan, New York'ta öngörülen program çerçevesinde, Sayın Başbakan ve heyetin bazı 
üyeleri için, ABD'de geçerli usuller uyarınca, şoförlü araç kiralanmıştır. Bu yolla hem güvenliğin, 
hem de ulaşım kolaylığının sağlanması amaçlanmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
Başbakan Sayın Tansu Çiller'in 15-23 Nisan 1995 Tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 

Yaptığı Ziyaret Sırasında Kendisine Refakat Eden Heyet Listesi 

Yılmaz OVALI 
Salih SÜMER 
Mehmet DÖNEN 
İhsan SARAÇLAR 
Ali Naci TUNCER 
Özdem SANBERK 

TBMM Üyesi 

TBMM Üyesi 
TBMM Üyesi 

TBMM Üyesi 

Başbakanlık Müsteşar Vekili 
Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 

Prof. Dr. Emre GÖNENSAY Başbakan Başmüşaviri 

Volkan VURAL 

Tümg. Çetin ERMAN 

Yalım ERALP 

BarlasÖZENER 

Cenk DUATEPE 
Akın İSTANBULLU 
Murat ERSAVCI 
Nalan KOZAN 
Mehmet BİCAN 
Kur. Alb. Kemal AY 
Can ALT AN 

Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Başbakan Askerî Müşaviri 

Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Müşterek Güvenlik ve 
Silahsızlanma İşleri Genel Müdürü 
Elçi, Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Ülkeleri ile İlişkiler 

Genel Müdürü 
Elçi, Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Dairesi Başkanı 

Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürü 
Basin-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü 

Başbakan Müşaviri 
Başbakanlık Basın Müşaviri 
Başbakanlık Temsilcisi 
Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Ülkeleri ile ilişkiler Genel 
Müdürlüğünde Daire Başkanı 
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Ataman YALGIN 
Sedat GÜLKAYA 

REFAKAT: . 

Özer ÇİLLER 

KORUMA GÖREVLİLERİ 
Resul KALKAN 

Bülent AKDENİZ 

Hayati YILMAZ 

Aydın ERGÜL 
M. Suat EKİCİ 
ÖznurAKGÜN 
Mehmet BAHAR 
Sezer KUYUMCU 

Şerafettin GÜNGÖR 
ErolKAYU 

Aydın BAKIR 

Veysel ÖNER 
Ali TÜRKKAHRAMAN 
Alparslan ZENCİR 

B : l İ . 10.1995 0 : 1 
Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yayın-Denetleme 
Kurulu Üyesi 

Başbakan Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in eşi 

Başbakanlık Koruma Müdürü 

Başbakanlık Koruma Müdür Yardımcısı 

Güvenlik Görevlisi 

Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Görevlisi 

Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Görevlisi 

Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Görevlisi 

17. - Afyon Milletvekili Gaffar Yahn'ın, reklam ve tanıtım harcamalarına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6725) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delalet
lerinizi saygılarımla arz ederim. 21.4.1995 

Dr. Gaffar Yakın 

Afyon 

1. Tanıtım Fonundan Türkiye içinde hangi basın yayın kuruluşlarına 1993 ve 1994 yıllarında 
ne kadar reklam ve tanıtım harcaması yapılmıştır? 

2. T.H.Y,'nm 1991-1992-1993-1994 yıllarındaki reklam giderleri ne kadar olmuştur? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 8.9.1995 
Sayı.: B.02.0.006.063-02417 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 1.5.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6725-14029/50729 

sayılı yazısı. 
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Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırıl

ması tensip edilen 7/6725 esas No.lu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Tanıtma Fonunca 1993 ve 1994'yıllarında reklam ve tanıtım harcaması yapılmamıştır. 
2. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğünün reklam giderleri : 

1991 Yılı 27 799 638 297 TL. 

1992 Yılı 89 378 274 420 TL. 
1993 Yılı ' 329529 213 500TL. 

1994 Yılı 201 706 326 229 TL.'dir. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

18. - Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Erte kin'in, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın ABD se
yahatlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/6738) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Soru 1. Kısa bir süre önce Amerika'ya yaptığınız seyahate iştirak edenlerin isim ve görevleri
ni açıklar mısınız? 

Soru 2. Sayın Cumhurbaşkanının Güney Amerika seyahatine iştirak edenlerin isim ve görev
lerini açıklar mısınız? 

Soru 3. Zat-ı Âlinizin Amerika seyahatleri ve Sayın Cumhurbaşkanının Güney Amerika seya
hatleri ayrı ayrı ne kadar Türk Lirasına mal olmuştur? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 8.9.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02486 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6738-14076/50961 
sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan ce
vaplandırılması tensip olunan "Sayın Cumhurbaşkanının Güney Amerika seyahati ve Sayın Başba
kanın Amerika Seyahati" ile ilgili 7/6738 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşa
ğıda sunulmaktadır. 

1. Başbakan Sayın Tansu Çiller'in 15-23 Nisan 1995 tarihleri arasında Amerika Birleşik Dev-
letleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kendisine refaket edenlerin isim ve unvanlarının yer al
dığı heyet listesi (EK - 1) ilişikte sunulmuştur. 

2. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 1-14 Nisan 1995 tarihleri arasında Arjantin, 
Şili ve Brezilya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kendisine refakat edenlerin isim ve unvanları
nın yer aldığı heyet listesi (EK - 2) ilişikte sunulmuştur. 
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3. Başbakan Sayın Tansu Çiller'in Amerika Birleşik Devletleri seyahatine refakat eden Baş

bakanlık ve Dışişleri Bakanlığı mensubu heyetin toplam harcırah tutarı 3 809 446 009 TL. olup, 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in üç Latin Amerika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatte 
kendisine refakat eden heyetin harcırah tutarı da 63 669 000 000 TL.'dir. 

Öte yandan, Sayın Başabakanın ve Sayın Cumhurbaşkanının seyahatlerine katılan ve heyette 
yer alan kamu görevlilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre gündelik ödenmekte, 
bunun dışında kalan yol, konaklama ve benzeri giderleri de ilgili mevzuat uyannca yapılmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

Başbakan Sayın Tansu Çiller'in 15-23 Nisan 1995 Tarihlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'ne 
Yaptığı Ziyaret Sırasında Kendisine Refakat Eden Heyet Listesi 

Yılmaz OVALI 
Salih SÜMER 
Mehmet DÖNEN 
ihsan SARAÇLAR 
Ali Naci TUNCER 
Özdem SANBERK 

TBMM Üyesi ' ^ 
TBMM Üyesi 
TBMM Üyesi 

TBMM Üyesi 

Başbakanlık Müsteşar Vekili 
Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 

Prof. Dr. Emre GÖNENSAY Başbakan Başmüşaviri 

Volkan VURAL 
Tmüg. Çetin ERMAN 
Yalım ERALP 

BarlasÖZENER 

CenkDUATEPE 
Akın İSTANBULLU 
Murat ERSAVCI 
Nalan KOZAN 
Mehmet BİCAN 
Kur. Alb. Kemal AY 
CanALTAN . 

AtamanYALGIN 

Sedat GÜLKAYA 

REFAKAT: 

Özer ÇİLLER 

Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Başbakan Askerî Müşaviri 
Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Müşterek Güvenlik ve 
Silahsızlanma İşleri Genel Müdürü 
Elçi, Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Ülkeleri ile İlişkiler 
Genel Müdürü 

Elçi, Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Dairesi Başkanı 

Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürü 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü 

Başbakan Müşaviri 
Başbakanlık Basın Müşaviri 
Başbakanlık Temsilcisi 
Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Ülkeleri ile ilişkiler Genel 
Müdürlüğünde Daire Başkanı 
Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yayın-Denetleme 

Kurulu Üyesi 

Başbakan Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in eşi 
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KORUMA GÖREVLİLERİ 
Resul KALKAN 
Bülent AKDENİZ 
Hayati YILMAZ 
Aydın ERGÜL . 
M. Suat EKİCİ 
Öznur AKGÜN 
Mehmet BAHAR 
Sezer KUYUMCU 
Şerafettin GÜNGÖR 
Erol KAYU 

Aydın BAKIR 

Veysel ÖNER 

Ali TÜRKKAHRAMAN 

Alparslan ZENCÎR 

B : l 1 . 1 0 . 1995 O : 1 

Başbakanlık Koruma Müdürü 
Başbakanlık Koruma Müdür Yardımcısı 

Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Görevlisi 

Güvenlik Görevlisi 

Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Görevlisi 

Güvenlik Görevlisi 

Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Görevlisi 
Güvenlik Görevlisi 

Güvenlik Görevlisi 

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 1-14 Nisan 1995 Tarihlerinde Arjantin, Şili ve 
Brezilya'ya Yaptığı Ziyaret Sırasında Kendisine Refakat Eden Heyet Listesi 

RESMİ HEYET: 
Onur KUMBARAŞIBAŞI 
Ayvaz GÖKDEMİR 
ZekiERGEZEN 
İbrahim GÜRDAL 
Mustafa DOĞAN 
Oltan SUNGURLU 
İhsan SARAÇLAR 
CUMHURBAŞKANLIĞI: 
Vahid ERDEM 
Kur. Alb. Oğuz ÖZBİLGİN 
Volkan BOZKIR 
Cüneyt ARCAYÜREK 
Prof. Dr. Memduh YAŞA 
Ömer TARKAN 
Coşkun KARADENİZ 
Hayrettin GÖKDEMİR 
Ahmet ACET 
Dinçer SÜMER 

Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
TBMM Üyesi 
TBMM Üyesi 
TBMM Üyesi 
TBMM Üyesi 
TBMM Üyesi 

Genel Sekreter Yardımcısı 
Başyaver 
Elçi, BaşmUşavir ve Özel Kalem Müdürü 

BaşmUşavir 
BaşmUşavir 

BaşmUşavir 
BaşmUşavir 
Özel Müşavir 
Müşavir 
Müşavir 
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 
Tugay ULUÇEVİK 
Oktay AKSOY 
Füsun ÇETİNTAŞ 

Ataman YALGIN 
Çetiner KARAHAN 
DİĞER KURULUŞLAR : 
Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM 
Tümg. Hurşit TOLON 
Muammer IŞIKOĞLU 
Güler TANYOLAÇ 
Güven ERDAL 
Sedat ÇİLİNGİR 
Neşe KILIÇ 

Doğan ÇELİK 
M. Ferhat EMİL 
Tevfik Işıl ÜNER 
Osman EMED 

Doç. Dr. Güner OMAY 
REFAKAT: 
Nazmiye DEMİREL 
Fatma KUMBARACIBAŞI 
Sevgi GÖKDEMİR 
Doç. Dr. Osman MÜFTÜOĞLU 
P. Yb. Tahsin E. ATAİZİ 
Binb. Remzi KARACA 
Binb. Ferit SUCUKA 

Kemal DEMİR 
Çetin DEĞER 
Selma YIĞMAN 
KORUMA GÖREVLİLERİ : 
Şükrü ÇUKURLU 
İsmet ÇAĞLAR 
Bahtiyar ÇUKURLU 
Hanifi SAMBUR 
İbrahim KULULAR 

1.10.1995 0 : 1 

Büyükelçi, Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi, Protokol Genel Müdürü 
Elçi, Pasifik ve Latin Amerika Ülkeleri ile İlişkiler Genel 
Müdür Yardımcısı 
Protokol Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı 
Protokol Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı 
Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı < 
Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Dışticaret Müsteşar Yardımcısı 
Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü 
SUmerbank Holding Genel Müdürü 
Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı 
Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünde 
Daire Başkanı 
TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi 

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL'in eşi 
Devlet Bakanı Onur KUMBARACIBAŞI'nin eşi 
Devlet Bakanı Ayvaz GÖKDEMİR'in eşi 
Cumhurbaşkanı Özel Doktoru 
Muhafız Alayı Komutan Yardımcısı 
Cumhurbaşkanlığı Deniz Yaveri 
Cumhurbaşkanlığı Jandarma Yaveri 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı 
Acil Sağlık Sistemi Doktoru 
Acil Sağlık Sistemi Doktoru 

Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü 

Başkomiser 
Komiser 
Komiser 
Komiser 
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ÖmerAYDOĞAN 

Ekrem ERGÜLEÇ 

Münir DİĞİLLİ 

Süreyya TURHAL 

Mahmut YILMAZ 

Orhan ŞİMŞEK 

Tuncay BALCIOĞLU 
İbrahim ÇAKIR 

Recep ERCİN 

Orhan KARAKUŞ 

Adem MÜFTÜOĞLU 
Muhittin ERA5LAN 

Burhan TÜZÜNOĞLU 

Ali AYDIN 

Hanifı ÜNAL 

Erkin AKDEMİR 

Bahattin ÖZDEMİR 
Gültekin BAŞ 
Bayram ÖZALAN 
Asuman UYGUR 
Bülent AKYOL 

Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 

Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 

Polis Memuru 

Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 
Polis Memuru 

Polis Memuru 
Polis Memuru 

19. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, POAŞ Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlü
ğünde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da-
çe'nin yazılı cevabı (7/6797) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru 1. POAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen zim

met, yolsuzluk ve usulsüzlükleri yapanlar ve bunları inceleyerek örtbas eden yöneticiler hakkında 
verilen disiplin kurulu kararlan bugüne kadar neden uygulanmamaktadır? 

Soru 2. Üst disiplin kurulu kararı 1.2.1995 tarihi itibarı ile Genel Müdür Korel Aytaç tarafın
dan Yönetim Kuruluna havale edildiği halde uygulanması neden engellenmektedir? 

Soru 3. Üst disiplin kurulu kararı ile görevlerinden alınmaları istenilen yetkililer halen neden 
alınmamıştır, kimler tarafından ne amaçla korunmaktadırlar? 

Soru 4. Yine üst disiplin kurulu inceleme raporunda ve kararında hiç bir şekilde suçlanmayan 
Muhasebe Daire Başkanı ve Finansman Daire Başkanının görevlerinden alınmaları hangi çevrele
rin istekleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? Görevden alınmalarının gerçek nedenleri nelerdir? 
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Soru 5. Üst disiplin kurulu kararında da açıkça görüldüğü gibi teftiş mekanizması çökmüştür. 

Bu durumda kurumun teftiş ve soruşturmaları ne şekilde yürütülecektir? Suçlu bulunan kişilerin 
halen soruşturma mekanizmasının içinde görevli olmasını ne şekilde izah edebilirsiniz? 

. .T.G 
Devlet Bakanlığı 8.9.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02610 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6797-14204/51363 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen zimmet, yolsuzluk ve 
usulsüzlükler" ile ilgili 7/6797 esas nurhuralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunul
maktadır. 

1. POAŞ Genel Müdürlüğünün İstanbul Bölge Müdürlüğünde; kasa, banka işlemleri ile kre
dili ve opsiyonlu mal teslimatlarında usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığının anlaşılması üzerine 
Ekim 1994 tarihi itibariyle Ofis Müfettişlerince konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır. 

Yapılan tetkik ve tahkik işlemlerini müteakip hazırlanan 26.12.1994 tarihli, 165/8 sayılı "Tah
kikat Raporunda" İstanbul Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 20-25 yıldır bayilik faaliyeti gösteren 
7 adet bayinin bazı Ofis personeli ile işbirliği içine girerek, usulsüz ve yolsuz bir takım fiil ve iş
lemler sonucu haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiştir. 

Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil ve davranışları tespit edilen bu bayiler hakkın
da ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapılmış ve bu bayilerin bayilik sözleşmeleri Yöne
tim Kurulu karan ile feshedilmiştir. Ayrıca, bu 7 bayi hakkında Ofis alacakları için İcra İflas Ka
nununun, Borçlar Kanununun vesair ilgili mevzuatın tanıdığı tüm yasal haklar kullanılarak ihtiya
ti haciz kararları alınmış, icrai takibata geçilmiş, iflas davaları ve alacak davaları açılmıştır. İntifa 
davaları ve alacak davaları açılmıştır. İntifa hakkı Ofise ait istasyonu işleten bir bayi hakkında da 
bu istasyonun teslim alınmasını teminen müdahale ve muarazanın meni davaları açılmıştır. 

Yönetim Kurulunun 23.3.1995 tarihli, 95.6/23 sayılı karan ile 5 personelin işten çıkartılması
na, 2 personel hakkında inzibati ceza uygulamasına, 2 Daire Başkanı, 1 Daire Başkan Yardımcısı, 
2 Şube Müdürü ile 2 Müfettiş hakkında disiplin cezası uygulamasına ve bulundukları görevlerin
den alınarak başka görevlere atanmalarına karar verilmiştir. 

Olaylarla ilgisi olduğu saptanan Ofis personeli hakkında cezaî kovuşturma talep edilmiş, zim
metlerine geçirdikleri Ofis paraları için alacak davaları açılmış, ihtiyati tedbir kararları alınmıştır. 

2. Ofis Yönetim Kurulunun 23.3.1995 tarihli, 95.6/23 sayılı kararı ile sorumluluğu belirlenen 
Ofis personeli hakkında gerekli disiplin cezalarının uygulanmasına karar verilmiş ve uygulanmış
tır. Bu itibarla uygulamanın engellenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. 

3. Olaylarla ilgili soruşturmayı yürüten Ofis müfettişlerince hazırlanan 26.12.1994 tarih, 
165/8 sayılı raporda önerilen cezalar ile Üst Disiplin Kurulu Kararında yer alan hususlar Yönetim 
Kurulunun 23.3.1995 tarihli toplantısında, müştereken müzakere edilmiş ve 95.6723 sayılı karara 
bağlanarak hemen uygulamaya konulmuştur. Üst Disiplin Kurulu Kararında görevden alınmaları 
istenilen Ofis personelinin halen görevde olmaları söz konusu değildir. . 

4. Gerek soruşturma raporu ve gerekse izahnamede olaylarla ilgili olarak sorumlulukları be
lirlenen Ofis Muhasebe Daire Başkanı ve Finansman Daire Başkanının da kovuşturma ve yargıla-
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manın selameti açısından bulundukları görevlerinden ayrılmaları Yönetim Kurulunun 23.3.1995 ta
rih, 95.6/23 sayılı karan ile uygun bulunmuştur. 

5. İstanbul Bölge Müdürlüğünde Ofis Müfettişlerince yapılan soruşturma sonucunda hazırla
nan rapor ve izahnamede sorumlulukları tespit olunan iki müfettiş hakkında disiplin cezalan uygu
lanmış ve müfettişlik görevinden alınarak idarî görevlere atanmışlardır. Bunun dışında bu kişilerle 
ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve nitekim 
haklarında denetim görevlerini yapmayarak zimmet suçuna sebebiyet vermekten dolayı cezalandı
rılmaları talebiyle Bakırköy 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 1995/193 esas sayısına kayden am
me davası açılmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

20. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in POAŞ depolarındaki akaryakıtın bozuk ve kalitesiz 
olduğu iddiasına ve taşıyıcı firmaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da-
çe'nin yazılı cevabı (7/6798) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını arz ederim. 

Mehmet Severi 

Bilecik 
Millî kuruluşlarımızdan POAŞ ile ilgili yapmış olduğum çalışmalanmda kurumun Millî Sa

vunma Bakanlığına ve diğer kuruluşlara dağıtım yaptığı depolardaki akaryakıtın standartlara uyma
dığını, muhtelif katkı maddeleri ve kaçak akaryakıtın karıştınlrriası suretiyle kalitesinin düşürüldü
ğü ve kalitesiz akaryakıtın piyasaya sürüldüğünü tespit etmiş bulunmaktayım. 

Soru 1. POAŞ, standartlara uymayan akaryakıt ithal etmediği gibi, ucuz katkı maddelerini de 
kullanmamaktadır. Böyle olduğu halde POAŞ depolarına kimler tarafından ve ne şekilde bozuk 
akaryakıt sokulmaktadır? Bozuk akaryakıtla değiştirilen gerçek POAŞ akaryakıtı hangi yöntemler
le dışarı çıkarılıp, nasıl pazarlanmaktadır? 

Soru 2. POAŞ depolarına bu yöntemle ne miktarda kaçak ve kanşık ürün sorulmuş, POAŞ, 
bu bozuk yakıtın ne kadarını MSB'ye ve piyasaya sürmüştür? 

Soru 3. Bu uygulama ile ortaya çıkan çok büyiık miktarlardaki kara para kimlerin cebine gir
miştir? 

Soru 4. POAŞ üst yönetimi, depolarda yapılan bu haince uygulamaları bildiği halde neden ge
rekli tedbirleri almamıştır? Bu hain örgüt ile POAŞ yöneticileri arasında menfaat ilişkilerinin öte
sinde ne tür bir işbirliği söz konusudur? Bu ihanet örgütüne mensup POAŞ yöneticileri kimlerdir? 

Soru 5. POAŞ depolarından bozuk mal karşılığı çıkarılan akaryakıtın pazarlanması için yine 
POAŞ'a ait olup çalınan, 79X500 takım boş fatura olayı kimlerin talimatı ile ne şekilde kapatılmak 
istenmiştir? Bu faturalara ait seri numaraları nasıl oluyor da tespit edilemiyor? Neden maliye ve il
gili kuruluşlar konudan bilgi sahibi yapılıp, gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıyor? 

Soru 6. Değer Nakliyat Limited Şirketi ile yapılan nakliye sözleşmesi gereği taşıtılan akarya
kıtın rafineri-depo arasında evsafının değiştiği ve kalitesinin düştüğü tespit edildiği halde neden 
olay örtbas edilmek istenilip adlî işlem yapılmamıştır? Olayın müsebbipleri ne amaçla, kimler ta
rafından korunmuştur? 
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Soru 7. Değer Nakliyat firmasının POAŞ bünyesindeki uzantıları kimlerdir? Haklarında ne 

tür soruşturma yapılıp kimlere ne tür cezalar uygulanmıştır? 
Soru 8. Değer nakliyata eksik teslimatın dışında (bozuk teslimattan dolayı) ne tür bir yaptırım 

uygulanmıştır? 

Soru 9. Konunun öğrenilmesi üzerine inceleme yapmak için görevlendirilen Başmüfettiş Şük
rü Göksu, tahlil raporlarının bozuk olmasına rağmen işin örtbas edilmesi için kimlerden talimat al
mıştır? Tüpraş rafineri ve MSB laboratuvar raporlarında akaryakıtın bozuk olduğu belirlenmiştir. 
Bu resmî evrakları dikkate almayarak "akaryakıtın kalitesi fazla bozulmamış... bozulma nedenleri 
tespit edilememiştir" ifadesi ile suçluları ve ihanet şebekesini koruyan Başmüfettiş Şükrü Göksu 
hakkında bu hareketinden dolayı neden soruşturma açılmayıp olayların örtbas edilmesi sağlanmış
tır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.9.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02536 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 31.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6798-14205/51364 
sayılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "POAŞ'ın Millî Savunma Bakanlığı ve diğer kuruluşlara dağıtım yaptığı 
akaryakıtın standardı" ile ilgili 7/6798 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağı
da sunulmaktadır. 

1. POAŞ, yurdun çeşitli yerlerinde bulunan depolarında stoklayarak sattığı akaryakıtı, TÜP-
RAŞ'a ait İzmit, İzmir, Kırıkkale, Batman ve ATAŞ'a ait Mersin rafinerilerinden temin et
mektedir. 

2. Petrol Ofisi A.Ş. depolarına, kaçak ve karışık ürün sokulmamıştır. 

Öte yandan, Petrol Ofisi A.Ş. ile ilgili olarak basında yer alan ihbar ve iddialar üzerine Başba
kanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca inceleme ve soruşturma çalışmalarına başlanılmış ve çalışma
lar sürdürülmektedir. 

Teftiş Kurulundan alınan bilgilere göre, konu ile ilgili olarak Millî Savunma Bakanlığından 
alman yazı eki raporda; Türk Silahlı Kuvvetlerine verilen akaryakıtların kalite kontrollarının tek
nik şartnamesine uygun olarak Millî Savunma Bakanlığı laboratuvarlarında yapılmakta olduğu, la-
boratuvarlarda bulunan test cihazlarının en son teknolojiye göre alındığı, NATO standartlarına uy
gun olduğu, tatbikatlarda NATO ülkelerine verilen yakıtların analizlerinin de aynı cihazlarla yapıl
dığı, bu nedenle askerî yakıt analizlerini yapan test cihazlarının, dolayısıyla akaryakıtın bozuk ol
masının mümkün olmadığı belirtilmektedir. 

3. Petrol Ofisi A.Ş. tarafından piyasaya kaçak ve karışık ürün satılması söz konusu değildir. 

4. Petrol Ofisi A.Ş. ünitelerinde iddia edildiği şekilde bir uygulama olmamıştır. . 
5. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından alınan bilgilere göre; POAŞ İskenderun Bölge 

Müdürlüğünde çalışan faturalar 79X500 takım olmayıp, 79 takımdır. Bir başka ifade ile 79 adettir. 
Konu, Ofis müfettişince incelenmiştir. İnceleme sonucunda düzenlenen 25.1.1995 tarih ve 

150/1 sayılı raporda; çalınan faturaların seri numaraları tespit edilmiştir. 
Yapılan incelemede olayın failleri tespit edilememiş, ancak olayın anlaşılmasıyla birlikte; 
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a) İskenderun Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılan 19.12.1994 tarih ve 5146 sayılı yazıyla 

fatura çalınma olayı duyurulmuş ve boş faturaların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının önlen
mesi için gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. 

b) İnceleme konusu boş fatura çalınması olayının vukuunda ihmali ve kusurlu davranışları ol
duğu tespit edilen, İskenderun Bölge Müdürlüğü personelinden İsmet Bulut, Akaryakıt Satış Şefli
ği yürütme görevi kaldırılarak Bölge Teknik İşler Şube Müdürlüğü emrinde büro personeli olarak 
istihdam edilmiştir. 

6. Değer Uluslararası Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.'nin kara tankerleri ile yaptığı taşımalarda, tan
kerlerin dibinde su ve tortu bulunması, epoksi boyalarında herhangi bir bozukluk ortaya çıkması, 
tanker temizliğinde yeterli itinanın gösterilmemiş olması gibi sebeplerle, taşınan yakıtın evsafında 
kirlenme ile karşılaşılmıştır. Nakliyeci ile Ofis arasında aktedilen nakliye sözleşmelerinde Ofisin 
hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi, malî açıdan herhangi bir kayba maruz kalınmaması için ge
rekli akti düzenlemelere yer verilmiştir. 

Taşman yakıtta herhangi bir evsaf bozukluğunun ve kirlenmesinin mevcut olduğunun tespit 
edilmesi halinde, nakliyeci ile Ofis arasında yapılan nakliye sözleşmesinde öngörülen hükümler 
çerçevesinde işlem yapılmaktadır. Yani böyle bir durumun ortaya çıkmasını takiben, sözleşmede 
hükme bağlanan cezai müeyyideler uygulanarak bir taraftan evsafı bozuk veya kirli yakıt bedeli, 
şart-ı ceza olarak nakliyecinin istihkakından mahsup suretiyle tahsil edilmekte, bir taraftan da kir
li veya bozuk yakıtla ilgili olarak nakliyeciye nakliye ücreti ödenmesinden imtina edilmektedir. 
Böylece kirli veya bozuk yakıttan dolayı ortaya çıkan tüm Ofis zarar ve ziyanı peşinen ve defaten 
nakliyeciden tahsil edilerek telafi edilmesi nedeniyle, Ofisin herhangi bir malî kaybından da bah-
sedilemeyeceğinden, adliyeye intikal ettirilmesi gereken Ofis hak ve menfaati de söz konusu olma
maktadır. 

7. Değer Uluslararası Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. akaryakıt nakliye işini, Ofis tarafından mev
zuat hükmü çerçevesinde çıkarılan ihale sonucunda, en düşük fiyatı vermek suretiyle kazanmıştır. 

8. Değer Uluslararası Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti.'nin hava ikmal ünitelerine yaptığı sivil Jet A-
1 yakıtı taşıması esnasında, taşıma tankerinde kalan artık maddeler ve epoksi boyalarının yer yer 
çözülmesi sonucu yakıtta kirlenmeler meydana geldiği görülmüş ve bu husus tesellüm ünitelerince 
zapta bağlanmıştır. Hava ikmal ünitelerince teslim alınmayarak iade edilen ve sivil Jet A-l yakıtı 
olarak kullanılması mahzurlu olan yakıtın piyasada tüketiciye herhangi bir şekilde intikal ettirile
rek olumsuz sonuçlar vermesini önlemek için, diğer depolardaki tanklara alınarak değerlendirilme
si yoluna gidilmiştir. Bu tankerlerin navlun ücretleri ödenmemiştir. 2 tankerdeki kirlenme aşırı de
recede olduğundan, bu tankerlere ait yakıt bedeli nakliyeciden tahsil edilmiş ve navlun ücreti öden
memiştir. 

9. Müfettiş Şükrü Göksu, Değer Uluslararası Nak. Ltd. Şti., Kırıkkale Rafinerisinden İsken
derun Bölge Müdürlüğüne normal ve süper benzin taşıma işini incelemiştir. 

Müfettiş, incelemeleri sonucunda düzenlediği raporda; 
Nakliyeci tankerlerinden alınmış olan numuneler üzerinde yapılan analizler sonucunda elde 

edilen bulguların; taşınan ürüne yabancı madde ya da maddelerin karışmış veya karıştırılmış oldu
ğu kuşkusunu doğrulamadığını, dolayısıyla, Akaryakıt Nakliye Sözleşmesinin 3/4 maddesinde be
lirtildiği şekilde taşınan mamullerin benzin ya da süper benzin olarak kullanılmasını önleyecek de
recede kalite bozulmasına uğramadığını belirtmiştir. 

Müfettiş raporunda yer alan ve Millî Savunma Bakanlığı laboratuvarında tahlil edilen numu
nelerin analiz raporlarından, söz konusu yakıtların TÜPRAŞ spesifikasyonları limitleri içinde kal-
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dığı, süper ve normal olarak kullanılmalarında mahzur olmadığı anlaşılmış ve bu yönde işlem ya
pılmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
21. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1994 ve 1995 yıllarında yapılan ihalelere 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdeni'in yazılı cevabı (7/6809) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 22.5.1995 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Soru 1. 1994 ve 1995 yılında yapılan, ihale işlerinin tek tek keşif bedelleri, ihaleyi alan firma 
ve tenzilatları, ihalelerin yıllık ödenekleri nedir? 

Soru 2. Şu anda işlerin fizikî durumları nedir (iş hangi aşamadadır.) Alınan son istihkakların 
miktarları? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki süresi dışında süre artışları var mıdır, varsa 
süre artış verme nedeni nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 18.9.1995 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/01826 
Konu : 7/6809-14256 Esas No.lu 

Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 31.5.1995 gün ve A.01.0.GNS.O.10.00.02-7/6809-14256/51464 sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Başkanlığınıza vermiş olduğu 7/6809-14256 
Esas No.lu yazılı soru önergesine ait cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. ' 

Bilgilerinize arz ederim. ; 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru 1. 1994 ve 1995 yılında yapılan, ihale işlerinin tek tek keşif bedelleri, ihaleyi alan firma 
ve tenzilatları, ihalelerin yıllık ödenekleri nedir? 

Soru 2. Şu anda işlerin fizikî durumları nedir (iş hangi aşamadadır.) Alınan son istihkakların 
miktarları? -

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? işin mukaveledeki süresi dışında süre artışları var mıdır? Var
sa süre artış verme nedeni nedir? 

Cevap 1 - 2 - 3 . Yukarıda yer alan soru muhteviyatlarına ait gerekli bilgiler listeler halinde ili
şikte sunulmuştur. 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
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22. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gümüşhane-Torul Spor Salonu ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6833) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi, arz ederim. 24.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adı: 4 250 000 000 keşif bedelli Gümüşhane Torul Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? , 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı \ 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02171 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığımın 9.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6833-14306/51554 

sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6833 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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23. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Ankara Güreş Eğitim Merkezi ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6834) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 24.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 4 000 000 00Ö keşif bedelli Ankara Güreş Eğit. Merkz. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. c. . y 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02172 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi.: TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6834-14307/51555 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6834 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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24. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bayburt-D emir özü Spor Salonu ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6835) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 24.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 700 000 000 keşif bedelli Bayburt Demirözü Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar Ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02173 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'mn 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6835-14308/51556 
sayılryazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6835 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

. Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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25. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul-Pendik Kapalı Yüzme Havuzu ilıa-

lesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6836) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 24.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 30 000 000 000 keşif bedelli İstanbul Pendik 2 500 Kş. Kp. Yz. Hv. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. ; 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02174 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6836-14309/51557 
sayılı yazısı. . 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6836 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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26. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın.Samsun-Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6837) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 24.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

tşin Adı: 5 000 000 000 keşif bedelli Samsun Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6837-14310/51558 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6837 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bü hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru Önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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27. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Gaziantep Kamilocak Stadyumu ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazdı cevabı (7/6838) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 24.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 150 000 000 keşif bedelli Gaziantep Kamilocak St. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T /C . 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02176 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanhğı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6838-14311/51559 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6838 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. , 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

v Bu vesileyle, TBMM Başkanhğı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale.gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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T.C 

Başbakanlık 16.6.1995 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B. 02.0.KKG/106-9291/2773 

Sayın Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6838-14311/51559 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru öner
gesinin sureti ekli olarak gönderilmiştir. 

Sayın Başbakanımız bu önergeye kendileri adına sizin koordinatörlüğünüzde cevap verilmesi
ni tensip etmişlerdir. 

Önergenin süresi içinde cevaplandırılarak sonucunun bildirilmesini arz ederim. 
A. Naci Tuncer 

Müsteşar 

28. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya-Alanya Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6839) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 24.5.1995 

Saygılarımla, Halit Dumankaya 
İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 10 600 000 000 keşif bedelli Antalya Alanya 1 500 Kş. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? 
Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya

pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 24.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02177 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6839-14312/51560 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6839 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 
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Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir Çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz

lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 
İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 

şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 
Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet

vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı 'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

29. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çanakkale Kapalı Yüzme Havuzu ihalesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6840) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 24.5.1995 
Saygılarımla, Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adı: 17 00Q 000 000 keşif bedelli Çanakkale Kap. Yüz. Hv. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? 
Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya

pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 24.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02178 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına •'• 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6840-14313/51561 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6840 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 
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İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 

şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 
Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet

vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir.. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine Uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. ' . 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

30. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Kars-Selim Ant Spor Salonu ihalesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6841) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 24.5.1995 
Saygılarımla, Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adı: 8 500 000 000 keşif bedelli Kars Selim Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? 
Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya

pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. • 
Devlet Bakanlığı < '24.8.1995 

Sayr: 3.02.0.006.0/3-02179 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6841-14314/51562 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6841 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 
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Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet

vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. x 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

31. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara-Merkez Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6842) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafındanjazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederini. 24.5.1995 
Saygılarımla, Halit Dumankaya 

. İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adı : 4 350 000 000 keşif bedelli Ankara Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? ' 
Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya

pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02180 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10İ 00.02-7/6842-14315/51563 

sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6842 esas nolu ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 
Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz

lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 
İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 

şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 
Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet

vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 Ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 
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Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nm da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge

leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. • 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

32. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara-Elmadağ Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6843) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 24.5.1995 
Saygılarımla, Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adı : 8 000 000 000 keşif bedelli Ankara Elmadağ Ant. Sp. Sİ. ihalesi. ' 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? 
Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya

pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 24.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02181 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı '.nm 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6843-14316/51564 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6843 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 
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Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

33.-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Denizli-Acıpayam Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6852) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 25.5.1995 

Saygılarımla, Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adı : 2 450 000 000 keşif bedelli Denizli Acıpayam Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? 
Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya

pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 24.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02212 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi.: TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6852-14328/51603 

sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6852 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
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Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

34. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Manisa-Demirci Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6853) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 25.5.1995 
Saygılarımla, Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adı: 3 200 000 000 keşif bedelli Manisa Demirci Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? 
Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya

pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 24.8.1995 

Sayı:B.02.0.006.0/3-02211 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'mn 9.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6853-14329/51604 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6853 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. • „ 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'mn da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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35. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Trabzon Eğitim Merkezi ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6854) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 25.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adı: 4 000 000 000 keşif bedelli Trabzon Kamp. Eğ. Merk. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. Ç. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02210 . • • • , • ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6854-14330/51605, 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6854 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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36. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Manisa İl hizmet binası ihalesine ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6855) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 25.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 600 000 000 keşif bedelli Manisa İl Hizm. Binası ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02209 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanhğı'mn 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6855-14331/51606 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6855 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanhğı'mn da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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37. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Manisa Gençlik Merkezi ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (716856) 
• • < ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 25.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

işin Adı: 2 250 000 000 keşif bedelli Manisa Gençlik, Merkezi ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? işin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. işin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? işin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
• ' T . . Ç . . ' • . > ; ' • • ' • . ' • 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02208 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6856-14332/51607 

sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6856 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu,vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da içtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
, Devlet Bakanı 
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38. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Aydın-Kuyucak Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6857) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 25.5.1995 , 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adı : 4 250 000 000 keşif bedelli Aydın Kuyucak Ant. Sp. SI. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02207 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6857-14333/51608 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6857 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. ; 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir.. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. , 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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39. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Enincan-Refahiye Spor Salonu ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6858) 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 25.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adı: 4 200 000 000 keşif bedelli Erzincan Refahiye Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya-, 
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
• T . C . ' ' •''• ' 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02206 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6858-14334/51609 
sayılı yazısı. •. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6858 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına gjrilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanliğı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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40. -İstanbulMilletvekili HalitDumankaya'mn, Kırıkkale-Merkez Kapalı Yüzme Havuzu iha

lesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6859) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 25.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 12 400 000 000 keşif bedelli Kırıkkale Merkez Kap. Yz. Hv. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02205 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6859-14335/51610 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6859 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya Önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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41. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekirdağ-Şarköy Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6860) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 25.5.1995 

Saygılarımla, * 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 4 350 000 000 keşif bedelli Tekirdağ Şarköy Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru,2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? • (.•' 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T C . ' • ' 

Devlet Bakanlığı . 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02204 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nm 9.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6860-14336/51611 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6860 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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,42. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Mardin Gençlik Merkezi ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (716861) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 30.5.1995 

Saygılarımla, 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 000 000 000 keşif bedelli Mardin Genç. Merk.. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02203 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6861-14337/51612 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6861 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. • 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
, . • ' Devlet Bakanı 
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43. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Kayseri-Merkez Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6873) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 30.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 000 000 000 keşif bedelli Kayseri Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı; keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
•'. T. C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02186 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığımın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6873-14367/51703 
sayılı yazısı. ' 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6873 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. • • ' . ' • ' 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 1 2 6 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
44. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Erzurum-Hınıs Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6874) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 30.5.1995 

. Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 000 000 000 keşif bedelli Erzurum Hınıs Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02187 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6874-14368/51704 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6874 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 1 2 7 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
45.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın.Kocaeli İl hizmet binası ihalesine ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6875) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 30.5.1995 

Saygılarımla, . 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster-, 

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 700 000 000 keşif bedelli Kocaeli İl Hizm. Binası ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde, ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

• ' - . - ' ' ' • • • ' T C ' . . - • • . • • • ' . ' • • • " . : 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006,0/3-02188 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6875-14369/51705 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6875 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. , 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir, 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. , . . ' ' • 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 1 2 8 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
46. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Sakarya İl hizmet binası ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6876) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi, arz ederim. 30.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

istanbul 

Koalisyon döneminizde bir çqk ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, birçok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 700 000 OOÖ^eşif bedelli Sakarya İl Hizm. Binası ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin'adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuşjtür? P995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin §ü andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3-- Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış midir? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. ' • ' . " ' • . ' " 
Devlet Bakanlığı 24.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02191 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6876-14370/51706 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6876 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. v 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. ^ 

Dolayısıyla, soru.önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 1 2 9 -



T.B.M.M. B : 1 1 .10.1995 O : 1 
47. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şakarya-Merkez Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6877) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 30.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 900 000 000 keşif bedelli Sakarya Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
. T.C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02192 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı'nm 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6877-14371/51707 

sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6877 esas nolu ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 130 -



T.B.M.M. B : 1 1 . 1 0 . 1995 O : 1 
48. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ajyon-Şuhut Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6878) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 30.5,1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 600 000 000 keşif bedelli Afyon Şuhut Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. ' . 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02193 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6878-14372/51708 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6878 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 131 -



T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
49. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Karaman-Merkez Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6879) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 30,5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 250 000 000 keşif bedelli Karaman Merkz. Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02194 ' ' -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6879-14373/51709 
sayılı yazısı. ' 

. İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6879 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. ^ 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

, Devlet Bakanı 

- 1 3 2 -



T.B.M.M. B i l 1 .10 .1995 0 : 1 
50.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Niğde-Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6880) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 30.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 700 000 000 keşif bedelli Niğde Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02195 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6880-14374/51710 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6880 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya Önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 133' -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
51. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Aksaray-Merkez Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6881) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 30-5.1995 ' : , • 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 700 000 000 keşif bedelli Aksaray Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02189 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6881-14375/51711 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6881 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 134 -



T.B.M.M. B : 1 1 .10 .1995 O : 1 
52. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Niğde İl hizmet binası ihalesine ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6882) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 30.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı : 1 400 000 000 keşif bedelli Niğde İl Hiz. Binası ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02190 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6882-14376/51712 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6882 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. . 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B : l 1.1Ö.1995 0 : 1 
53. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Bıırdur-Bucak Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6889) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 30.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

istanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

işin Adı: 2 900 000 000 keşif bedelli Burdur Bucak Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? işin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. işin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
. T.C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02201 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6889-14383/51719 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6889 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 3 6 -



T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
54. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Denizli İl hizmet binası ihalesine ilişkin Baş- . 

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6890) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 30.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 500 000 000 keşif bedelli Denizli İl Hiz. Bin. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir?. 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02202 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10:00.02-7/6890-14384/51720 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6890 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 137 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
55. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Çankırı Güreş Eğitim Merkezi ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (716891) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 29.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 4 000 000 000 keşif bedelli Çankırı Güreş. Eğ. Merkz. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? . 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02196 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığımın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6891 -14385/51721 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6891 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim! 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 3 8 -



T.B.M.M. B : 1 1.10 .1995 O : 1 
56. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Amasya-Taşova Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6892) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma- > 
sına delaletlerinizi arz ederim. 29.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 400 000 000 keşif bedelli Amasya Taşova Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02197 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 9.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6892-14386/51722 

sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6892 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 139 -



T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
57.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çorum-Alaca Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6893) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 29.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 900 000 000 keşif bedelli Çorum Alaca Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T C . 

< Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02198 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 16.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6893-
14387/51723 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6893 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru Önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B : 1 1 .10 .1995 O : 1 
58. ~ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sinop-Gerze Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6894) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 29.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 500 000 000 keşif bedelli Sinop Gerze Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T.'Ç. 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02199 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 16.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6894-
14388/51724 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6894 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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59. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Samsun-Vezirköprü Spor Salonu ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6895) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 29.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

işin Adı: 3 100 000 000 keşif bedelli Samsun Vezirköprü Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? işin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T C . 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02200 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 16.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6895-
14389/51725 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6895 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. / 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde birçok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik Ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. ' y 

içtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa,/gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle bi/likte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

,. - ' / Bekir Sami Daçe 

, Devlet Bakanı 
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60. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Rize-Ardeşen Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6896) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 29.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 000 000 000 keşif bedelli Rize Ardeşen Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. ' 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02183 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 16.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6896-
14390/51726 sayılı yazısı. 

İstanbulMilletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6896 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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61. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ordu-Kumru Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazdı cevabı (7/6897) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 29.5.1995 

Saygılarımla, , 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 4 000 000 000 keşif bedelli Ordu Kumru Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02184 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 16.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6897-
14391/51727 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6897 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalâa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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62. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn Hatay İl hizmet binası ihalesine ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6898) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 29.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 700 000 000 keşif bedelli Hatay İl Hizm. Binası ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur?'1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Sofu 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02185 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 16.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6898-
14392/51728 sayılı yazısı. \ . ^ 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6898 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıcada Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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63. - İstanbul Milletvekili Halit Duman/caya'nın, Nevşehir-Ürgüp Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6909) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 31.5.1995 

Saygılarımla, 

, ' " ' ' • • ' • Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 850 000 000 keşif bedelli Nevşehir Ürgüp Ant. Sp. SI. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. \ 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02215 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6909-
14407/51794 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6909 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B : l 1 10.1995 0 : 1 
64. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Eskişehir Spor Salonu ihalesine ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6910) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 31.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı : 2 800 000 000 keşif bedelli Eskişehir Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi." 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin m ikaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02216 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 19.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6910-
14408/51795 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6910 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
65. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Isparta-Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6911) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 31.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 000 000 000 keşif bedelli İsparta Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02217 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.Ö2-7/6911-
14409/51796 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6911 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

s Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
66. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nıri, Kırşehir-Mucur Spor Salonu ilişkin Başba

kandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (716912) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 31.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

işin Adı: 3 800 000 000 keşif bedelli Kırşehir Mucur Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? işin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. işin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? • 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02218 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nm 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6912-
14410/51797 sayılı yazısı. - . ' 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6912 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nm da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
67. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kars-Akyaka Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6913) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 31.5.1995 

Saygılarımla, 

Hâlit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 400 000 000 keşif bedelli Kars Akyaka Ant. S. S. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02219 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 19.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6913; 
14411/51798 sayıhyazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6913 esas nolu ya-
zılısoru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya Önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullaharak, TBMM Başkanlığı 'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
68. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,Gaziantep Spor Salonu ihalesine ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6914) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 31.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 900 000 000 keşif bedelli Gaziantep Merk. Ant. S. S. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02220 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6914-
14412/51799 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6914 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

' Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığfna intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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T.B,M.M. B : 1 1 .10.1995 O : 1 
69. ~ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep-Merkez Spor Salonu ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6915) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 31.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale, edilmiştir. 

İşin Adı: 1 900 000 000 keşif bedelli Gaziantep Mrk. Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar Ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi.nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
' T.C. : . " . ' . ' " 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02221 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 19.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6915-
14413/51800 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6915 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak* TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. . 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- , 1 5 2 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
70..- İstanbul Milletvekili Halit Dumankay'a 'nın,Erzincan yüzme havuzu ihalesine ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6916) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 31.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 11 700 000 000 keşif bedelli Erzincan Merk. Kp. Yz. Hv. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

jSoru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02222 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6916-
14414/51801 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6916 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 153 -



T.B.M.M. B : 1 1.10 .1995 0 : 1 
71. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bingöl-Karlıova Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6917) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 31.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 4 350 000 000 keşif bedelli Bingöl Karlıova Ant. Sp. Sl.ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yıli ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı • nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. : v, 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02223 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 19.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6917-
14415/51802 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6917 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 5 4 -



T.B.M.M. B : 1 1.10 .1995 0 : 1 
72. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Edirne-Havsa Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazdı cevabı (7/6918) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 31.5.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 400 000 000 keşif bedelli Edirne Havsa Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02224•''. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6918-
14416/51803 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6918 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. . 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 155 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
73. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ardahan Spor Salonu ihalesine ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6925) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

işin Adı: 3 000 000 000 keşif bedelli Kars Ardahan Ans. S. S. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. işin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
, • ' T. C. . 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02225 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 19.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6925-
14424/51835 sayılı yazısı. 

IstanbulMilletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6925 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

içtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa,- gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. . 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

v Devlet Bakanı 

- 1 5 6 -



T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
74. - İstanbul Milletvekili Halit Dutnankaya 'nın, Kahramanmaraş-Göksun Spor Salonu iha

lesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6926) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Koalisyon döneminizde birçok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 500 000 000 keşif bedelli Kahramanmaraş Göksün Ant. Sp. Sİ. ihalesi. . 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02226 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6926-
14425/51836 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6926 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilrrîeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 5 7 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
75. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Uşak-Banaz Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6927) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 4 200 000 000 keşif bedelli Uşak Banaz Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4, İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02228 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6927-
14427/51838 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6927 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

. \ • Devlet Bakanı 

- 1 5 8 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
76, - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Erzincan Spor Eğitim Merkezi ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6928) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 4 900 000 000 keşif bedelli Erzincan Sp. Kamp. Eğ. Mrk. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02227 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6928-
14426/51837 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6928 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 5 9 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
77. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Kırıkkale-Merkez Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6929) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 900 000 000 keşif bedelli Kırıkkale Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T.C. ' 

Devlet Bakanlığı . 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02229 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :• TBMM Başkanlığı'nın 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6929-
14428/51839 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6929 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu yardır. ti 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 6 0 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
78. - İstanbul Milletvekili Halit Dumahkaya 'nın, Tunceli-Pertek Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6930) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi .arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 4 350 000 000 keşif bedelli Tunceli Pertek Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? . 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02230 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6930-
14429/51840 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6930 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 161 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
79. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,Siirt-Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6931) • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla, 

Halit Dumankaya 

, '•' İstanbul . 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

işin Adı : 1 750 000 000 keşif bedelli Siirt Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde rte 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?). Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T- C 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02239 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı'nın 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.0o!o2-7/6931-
14430/51841 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6931 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsi mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığı'na intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığı'nın da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önerge
leri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekece
ği düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 6 2 -



T.B.M.M. B : 1 1 .10.1995 0 : 1 
80. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Adıyaman Gençlik Merkezi ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6932) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma-. 
" sına delaletlerinizi arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 100 000 000 keşif bedelli Adıyaman Genç. Mrkz. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B. 02.0.006.0/3-02240 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6932-
14431/51842 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6932 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederini. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
\ ' • 

- 163 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
81. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Van-Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6933) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 400 000 000 keşif bedelli Van Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02241 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6933-

14432/51843 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6933 esas nolu ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 6 4 -



T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
82. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum Güreş Eğitim Merkezi ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6934) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 1.6.1995 

Saygılarımla. • 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 100 000 000 keşif bedelli Erzurum Güreş Eğ. Mrkz. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02242 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.Ö. 10.-00.02-7/6934-

14433/51844 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6934 esas nolu ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 
Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz

lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 
İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 

şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 1 6 5 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
83. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Sivas Eğitim Merkezi ihalesine ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6936) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 •' ; 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

' . İstanbul -

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

işin Adı: 1 850 000 000 keşif bedelli Sivas Gür. Eğ. Mrkz. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T . C . • • ' • • ' • 

: Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02243 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6936-
14435/51896 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6936 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. , 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 1 6 6 -



T.B.M;M. B : 1 1.10 .1995 O : 1 
84. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hakkâri-Yüksekova Spor Salonu ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6937) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 800 000 000 keşif bedelli Hakkâri Yüksekova Ant." Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alinan son istihkakların 

miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış işe nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006-0/3-02244 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6937-
14436/51897 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6937 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 167 -



T.B.M.M. B : 1 1 .10.1995 O : 1 
85. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gümüşhane-Merkezi Spor Salonu ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6938) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
' İşin Adı: 6 400 000 000 keşif bedelli Gümüşhane Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? işin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. işin şu andaki fizikî durumu nedir? (iş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? işin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. iş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8 1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02245 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.-00.02-7/6938-
14437/51898 sayılı yazısı. , 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6938 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

içtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 6 8 -



T.B.M.M. B :' 1 1 . 1 0 . 1995 O : 1 
86. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum-Aşkale Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6939) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 
Saygılarımla. -

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

işin Adı: 2 850 000 000 keşif bedelli Erzurum Aşkale Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya-
* pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02246 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6939-
14438/51899 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6939 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunurç "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 169 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
87. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Erzurum-Horasan Spor Salonu ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6940) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı : 2 900 000 000 keşif bedelli Erzurum Horasan Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? . 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T . C . '• • . ; • • v . . . . ' : . . • 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02247 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6940-
14439/51900 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6940 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 7 0 -



T.B.M.M. B : l 1 ,10.1995 0 : 1 
88.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Ankara-Haymana Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6941) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 10 600 000 000 keşif bedelli Ankara Haymana 1 500 Kş. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi .nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02248 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6941-
14440/51901 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6941 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
89. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bingöl-Genç Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6942) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Âdı: 2 600 000 000 keşif bedelli Bingöl Genç Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02249 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6942-

14441/51902 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6942 esas nolu ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 
Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz

lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 
İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 

şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 
Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet

vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 1 7 2 -



T.B.M.M. . ' : • • • B : l _ 1 .10 .1995 0 : 1 
90. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Artvin-Arhavi Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6943) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul • 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 800 000 000 keşif bedelli Artvin Arhavi Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02250 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6943-
14442/51903 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6943 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal.ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. » : 1 1 .10 .1995 0 : 1 
91, - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ağrı-Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6944) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 ; 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
• ' • ' • ' . İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 850 000 000 keşif bedelli Ağrı Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Sofu 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

' T.C. ' ; . • ". . 
Devlet Bakanlığı ' 29.8.1995 

Sayı:B.02.0.006.0/3-02251 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6944-
14443/51904 sayılı yazısı.. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6944 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
92. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Manisa-Turgutlu Stad Tesis ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6945) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 500 000 000 keşif bedelli Manisa Turgutlu Stad Tesis ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02252 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6945-
14444/51905 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından, verilmiş bulunan 7/6945 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmcksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B: ! l 1 .10.1995 0 : 1 
93. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Muğla-Dalaman Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6946) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 12 000 000 000 keşif bedelli Muğla Dalaman 1 500 Kş. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02253 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6946-

14445/51906 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6946 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ye 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B : 1 1.10 .1995 O : 1 
94. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Malatya-Merkez Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6947) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı; 1 550 000 000 keşif bedelli Malatya Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş-tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02255 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6947-

14447/51908 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6947 esas noju ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 
Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz

lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 
İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 

şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 
Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet

vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 177 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
95. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep-Islahiye Spor Salonu ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6948) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. , 

İşin Adı : 1 100 000 000 keşif bedelli Gaziantep İslahiye Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış işe nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

''Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

' T.C. . -* 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı : B.02.0.006.0/3-02256 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6948-
14448/51909 sayılı yazısı.. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6948 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca.da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik, hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 7 8 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
96.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şanlmrfa-Birecik Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6949) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 250 000 000 keşif bedelli Şanlıurfa Birecik Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı : B.02.0.006.0/3-02259 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6949-
14449/51910 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6949 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmcksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 7 9 -



T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
97. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Muş-Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6950) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 400 000 000 keşif bedelli Muş Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

•• T . C . • 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02257 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6950-
14450/51911 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6950 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 8 0 -



T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
98. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul Maslak Binicilik Tesislerine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6951) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 900 000 000 keşif bedelli Erzurum Aşkale Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02258 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6951-
14451/51912 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6951 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

— 181 — 



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
99. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bitlis-Ahlat Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6952) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 100 000 000 keşif bedelli Erzurum Aşkale Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise_geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T . C . - • .'• ' 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02260 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6952-
14452/51913 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6952 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. • 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 8 2 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 O : ! 
100, -istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzurum-Oltu Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6953) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 900 000 000 keşif bedelli Erzurum Oltu Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02261 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6953-
14453/51914 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6953 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 183 -



T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
101. - İstanbul Milletvekili Halit Duman/caya 'nın, Giresun-Tirebolu Spor Salonu ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (716954) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 800 000 000 keşif bedelli Giresun Tirebolu Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02262 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6954-

14454/51915 sayılı yazısı. , 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6954 esas nolu ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 
Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz

lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik Ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 
İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 

şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 
Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlakadikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet

vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 1 8 4 -



T.B.M.M. B : İ 1 .10 .1995 0 : 1 
102. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, İstanbul-Şile Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6955) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 450 000 000 keşif bedelli İstanbul Şile Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02282 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6955-
14455/51916 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6955 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 8 5 -



T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
103.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Trabzon-Merkez Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6956) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
- Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 800 000 000 keşif bedelli Trabzon Merkez Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T . C . • ' ' • - ' . ' • 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02281 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6956-
14456/51917 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6956 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 186 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
104. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tokat Pazar Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6957) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 500 000 000 keşif bedelli Tokat Pazar Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02280 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi. : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6957-

14457/51918 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6957 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 8 7 — . . • • • 



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
105. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sıvas-Yıldızeli Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6958) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, birçok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 550 000 000 keşif bedelli Sivas Yıldızeli Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

• T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02279 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6958-
14458/51919 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6958 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. ' 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 188 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
106. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Sıvas-Suşehri Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6959) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 900 000 000 keşif bedelli Sivas Suşehri Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? -

Som 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

TC. • 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı : B.02.0.006.0/3-02278 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6959-
14459/51920 sayılı yazısı. 
' ' İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6959 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

. Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 189 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
107, - İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, Sıvas-Gürün Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6960) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 600 000 000 keşif bedelli Sivas Gürün Ant. Sp. Sk.ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru3. Keşif artişı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı : B.02.0.006.0/3-02277 V 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6960-
14460/51921 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6960 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bıi vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 9 0 -



T.B.M.M. B : 1 1 .10 .1995 O : 1 
108- İstanbul Milletvekili HalitDumankaya'nın, Diyarbakır Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6961) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adı: 8 800 000 000 keşif bedelli Diyarbakır Açık Yüzme Havuzu ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı : B.02.0.006.0/3-02276 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6961-
14461/51922 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6961 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. • . 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 191 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
109. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul-Ataköy Açık Yüzme Havuzu ihale

sine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6962) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adi: 9 200 000 000 keşif bedelli İstanbul Ataköy Açk. Yz. Hv. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

.'. -T.C. • 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02275 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6962-
14462/51923 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6962 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
110. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İzmir-Foça Spor Eğitim Merkezi ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6963) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

• Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 3 800 000 000 keşif bedelli İzmir Foça Sp. Komp. Eğ. Mer. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı : B.02.0.006.0/3-02274 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6963-
14463/51924 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6963 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 9 3 -



T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
/ / / . - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul-Ataköy Kapalı Yüzme Havuzu iha 

leşine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6994) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 V 

Saygılarımla. ' 
' • ' • " , . . Halit Dumankaya 

' İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adı: 8 7000 000 000 keşif bedelli istanbul Ataköy Kp. Yüz. Hv. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

' T C 

' Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02273 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6964-
14464/51925 sayılı yazısı, 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6964 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir", demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri şürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. ' 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe, 
Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B : l .• 1 .10.1995 0 : 1 
112. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Amasya Güreş Eğitim Merkezi ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6965) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
> Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir, 

İşin Adı: l 305 000 000 keşif bedelli Amasya Güreş Eğ. Merk. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne1 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru'2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

' ;'• T>C. . 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02272 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6965-
14465/51926 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6965 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ye 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 9 5 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
113.- İstanbul Milletvekili Halİt Dumankaya'nın, Kayseri Stadyumu tribün inşaatı ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6966) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adıj 2 500 000 000 keşif bedelli Kayseri Stad Tribün İnş. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

. . T C . ' ' . • • •• • 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02271 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.-00.02-7/6966-
14466/51927 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6966 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

( Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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T.B.M.M. B : 1 1 .10 .1995 O : 1 
114. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul-Altunizade Spor Salonu ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6967) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 4 860 000 000 keşif bedelli istanbul Altunizade Ant. Ok. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alman son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğolduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02270 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6967-

14467/51928 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6967 esas nolu ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 
Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz

lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 
İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 

şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 
Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet

vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 197 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
115: - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Kastamonu-İnebolu Spor Salonu ihalesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6968) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 
Saygılarımla. 

\ Halit Dumankaya 
İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 600 000 000 keşif bedelli Kastamonu İnebolu Ant. Ok. Sp. Sİ, ihalesi. 

Soru 1, Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte/ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki.tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

.: T C -
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02269 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.Ol.0.GNS.0.10.-00.02-7/6968-

14468/51929 sayılı yazısı. , 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6968 esas nolu ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. . , 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bupu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği' 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
' Bekir Sami Daçe 

. - . ' . ' ' Devlet Bakanı 

- 1 9 8 -



T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
116.- İstanbul Milletvekili, Halit Dumankaya'nın, Konya-Merkez Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazdı cevabı (7/6969) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma; 
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 1 370 000 000 keşif bedelli Konya Merkez Ant. Ok. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

' T.C : ' • . 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı : B.02.0.006.0/3-02268 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6969-

14469/51930 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6969 esas nolu ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 
Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz

lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 
İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 

şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 
Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet

vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 1 9 9 -



T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
117.-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çankırı-Çerkeş Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6970) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
' Halit Dumankaya 

istanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adı: 875 000 000 keşif bedelli Çankırı Çerkeş Ant. Ok. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

' T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı:: B.02.0.006.0/3-02267 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6970-
14470/51931 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6970 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulmasızorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

- 200 -



T.B.M.M. B : 1 1 .10 .1995 O : 1 
118. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Amasya-Merkez Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6971) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 950 000 000 keşif bedelli Amasya Merkez Ant. Ok. Sp. Sİ. ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş, tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 

miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02266 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6971-

14471751932 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6971 esas nolu ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 
Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz

lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 
İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 

şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 
Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet

vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

- 2 0 1 -



T.BİM.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
119.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Ankara-Nallıhan Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin yazılı cevabı (7/6972) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster
melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 380 000 000 keşif bedelli Ankara Nallıhan Ant. Ok. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? , 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
• . • • • • . • . 

. ' • . T . C . • • ; . ' • • 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02265 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00,02-7/6972-

14472/51933 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6972 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ye 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve'takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

' Bekir Sami Daçe 
, Devlet Bakanı 

- ' . 2 0 2 -



T.B.M.M. B : l 1.10 . İ995 0 : 1 
120. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ankara-Güdül Spor Salonu ihalesine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'ninyazılı cevabı (7/6973) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sofularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı: 2 300 000 000 keşif bedelli Ankara Güdül Ant. Ok. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

• ' ' T - C 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/3-02264 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6973-
14473/51934 sayılı yazısı. -

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6973 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Saym Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. < 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 
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121. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Ankara-Bâlâ Spor Salonu ihalesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6974) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
-' İşin Adı: 1 700 000 000 keşif bedelli Ankara Bâlâ Ant. Ok. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alınan son istihkakların 
miktarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

•'• T . C . • 

Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02263 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
\ İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6974-

14474/51935 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6974 esas nolu ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 
Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz

lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 
İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 

şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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122. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Şanlıurfa Stad İnşaatı ihalesine ilişkin Baş

bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6975) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 2.6.1995 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 

İşin Adı : 56 500 000 000 keşif bedelli Şanlıurfa Stad İnşaatı ihalesi. 
Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 

kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı Ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 
Soru 2. İşin şu andaki fizikî durumu nedir? (İş hangi aşamadadır?) Alman son istihkakların 

miktarı nedir? 
Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya

pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 
Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.8.1995 

Sayı : B.02.0:006.0/3-02290 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/6975-
14475/51936 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6975 esas nolu ya
zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 

Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk've usulsüz
lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 

İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve 
şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet
vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da İçtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı, yeniden gözden geçirmesinin gerekeceğr 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
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123. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in oğlunun askerlik süresince aldığı raporlara ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'in yazılı cevabı (7/6995) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

; Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereği
ni saygılarımla arz ederim. 

2.6.1995 
Ahmet Kabil 

- • ' " .Rize . •• 
Zaman zaman Sayın Başbakan içte ve dışta PPK'yı temizledik diyorsa da, Türkiye düşman 

komşu ülkelerin teşvik ve desteği ile Türkiye'yi bölme gayretleri devam ediyor. Ve PKK eşkiya 
çetesi kahraman askerlerimizi şehit ediyor. 

Gençlerimiz arkasına bakmadan seve seve büyük Türk Devletinin adaletine güvenerek cephe
ye koşuyor, bugüne kadar küçük bir ilimiz olan Rize 49 şehit vermiştir. 

Biz Müslüman Türk Milleti olarak şehitlik mertebesinin kutsallığına inanmışız, ancak gençle
rimiz cepheye giderken Türk Devletinin kendi evlatları arasında bir ayrım yapmayacağını peşinen 
kabul ediyor. 

Fakat olanlara inanmak istemiyorum. Şöyleki. 
Soru 1. Sayın Başbakan Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller'in tertipleri Güneydoğu'da askere gi

derken, Beykoz'da yalısının karşısında askerlik yaptığı yetmiyormuş gibi 13 Mart - 23 Nisan tarih
leri arasında rapor alarak Amerika'ya tatile gittiği doğru mudur? Askerlik süresince toplam kaç gün 
rapor almıştır? 

Soru 2. Mert Amerika'da sefa sürerken öteki deniz komando arkadaşlarının Kuzey Irak Hare
katına katıldığı doğru mudur? Doğru ise oradan kaçmak için mi Sayın Başbakan oğluna rapor al
mıştır. i 

' ; J . C . - • • ! • ' • • 

Millî Savunma Bakanlığı 
Kanun: 1995/863-TÖ ' 20.9.1995 

Konu : Soru Önergesi. 
• Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

İlgi•: (a) TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve Kan. Kar. Md: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-
7/6995-14495/51956 sayılı yazısı..' 

(b) Devlet Bakanlığının 6.9.1995 tarihli ve B.02.0.006.0/3.02214 sayılı yazısı. 
Rize Milletvekili Ahmet Kabil tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen ve ilgi (a) üzerine ilgi 

(b) Ek'inde gönderilerek tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen 7/6995 esas numaralı Yazılı 
Soru Önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim, 
v Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
Rize Milletvekili Ahmet Kabil Tarafından Verilen 7/6995 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. Dz. Ord. Atğm. Mert Uçuran Çiller Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığından, as
kerlik hizmetinden önce eline takılan platinin çıkarılması nedeniyle 8.2.1995 tarihinde sonunda 
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muayene kaydı ile birbuçuk ay, 31.3.1995 tarihinde bir ay olmak üzere toplam ikibuçuk ay istira
hat almıştır. Mert Çiller Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 127 nci maddesi gereğince 
yapmış olduğu başvuruya istinaden yasal çerçeve içerisinde 12-26 Nisan 1995 tarihleri arasında 
yurt dışı iznine gönderilmiştir. 

2. Mert Uçuran Çiller Karamürsel Eğt. Mrk. Komutanlığındaki temel eğitimini tamamladıktan 
sonra Dz. Ord. Âtğm. nasbedilmiş ve kur'a ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığına atanmıştır. Ku
zey Irak Harekatına Deniz Piyade Taburu katılmıştır. Bu harekatta kurtarma ve sualtı birliği kulla
nılmamıştır. 

Arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

124. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Mardin-Midyat Spor Salonu ihalesine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6999) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi arz ederim. 

2.6.1995 . 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüzlükler yapılmış, bir çok iş göster

melik ödeneklerle ihale edilmiştir. 
İşin Adı: 2 500 000 000 keşif bedelli Mardin Midyat Ant. Sp. Sİ. ihalesi. 

Soru 1. Yukarıda işin adı, keşif bedeli yazılı iş hangi tarihte ihale edilmiştir, ihale tarihinde ne 
kadar ödenek konmuştur? 1995 yılı ödeneği nedir? İşin mukaveledeki bitiş tarihi nedir? 

Soru 2. İşin şu andaki fiziki durumu nedir? (İş hangi aşamadadır) Alınan son istihkakların mik
tarı nedir? 

Soru 3. Keşif artışı var mıdır? İşin mukaveledeki tarihinde uzatma yapılmış mıdır? Uzatma ya
pılmış ise nedeni nedir? Uzatmadan sonraki işin bitiş tarihi nedir? 

Soru 4. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve geçici kabuldeki son işin baliğ olduğu miktar nedir? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 24.8.1995 
Sayı : B.02.0.006.0/3-02254 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 19.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6999-14446/51907 

sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından verilmiş bulunan 7/6999 esas nolu ya

zılı soru önergesi, esasına girilmeksizin ekte sunulmuştur. 
Sayın Dumankaya önergesinde "Koalisyon döneminizde bir çok ihalede yolsuzluk ve usulsüz

lükler yapılmış, bir çok iş göstermelik ödeneklerle ihale edilmiştir" demektedir. 
İçtüzüğün 94 üncü maddesi tetkik edildiğinde görülecektir ki, sorunun "kısa, gerekçesiz ve ' 

şahsî mütalaa ileri sürülmeksizin" sorulması zorunluluğu vardır. 
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Dolayısıyla, soru önergelerinde bu hususun mutlaka dikkate alınması, ayrıca da Sayın Millet

vekilinin iddialarında ciddiyet varsa, bunu delilleriyle birlikte, Anayasanın 98, 99 ve 100 üncü 
maddelerinin verdiği imkânları kullanarak, TBMM Başkanlığına intikal ettirilmesi gerekir. 

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığının da içtüzüğün 94 üncü maddesine uymayan soru önergele
ri karşısında otomatik hale gelmiş bulunan uygulamayı* yeniden gözden geçirmesinin gerekeceği 
düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, soru önergesine cevap verilmemiştir. 
Gereğini bilgi ve takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

ı. Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

125. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Başbakanın yanında çalışan bir şahıs hak
kındaki iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/7001) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Memurlar memurluk dönemlerinde elde ettikleri gelirleri ile sahip oldukları servetlerle, vergi 
mükellefleri de, ödedikleri vergilerle elde ettikleri servetlerle orantılı olması gereklidir ve de zo
runludur. 

Soru 1. Sayın başbakanımızın yanında çalışan Suna Pelister devlet memurluğundan emekli 
midir? Emekli ise ne zaman emekli olmuştur? Emekli olurken kaç lira emekli ikramiyesi almıştır? 
Emekli maaşı nedir? Emeklilik dışında bir geliri var mıdır? Vergi mükellefi midir? \ 

Soru 2. Sayın Suna Pelister Kuşadasında 90 dönümlük arsayı kaç liraya satın almıştır? Kuşa-
dası'nda arsanın metre kare fiyatlarının çok altında tapuda gösterildiği iddiaları vardır. Doğru mu
dur? Doğru ise bu arsa alımı ilgili olarak bir soruşturma başlattınız mı? 

Soru 3. Bu arazi üstünde yapılan saray gibi villa ne zaman yapılmıştır? İnşaat ruhsatında kaç 
metre karedir? İskan ruhsatı ne zaman alınmıştır? İskanda gösterilen değeri nedir? 

Soru 4. Bu arazi başbakanlık personeli ve korumaları tarafından korunmaktadır. Bu koruma
ların ve personelin maaşlarının devletçe ödenmesi hangi yasaya göre yapılmaktadır? Bir soruştur
ma yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

Soru 5. Bu personel başbakanlığa (Devlete) ait değilse bir memur emeklisi olan Suna Pelis
ter'in bu maaşları Ödeyecek kaynağı nereden bulmaktadır? Bu kaynağın vergisi ödenmekte midir? 

Soru 6. Kuşadâsı'nda Sayın Başbakanın kaldığı bu yerde yeni kaçak inşaatlar yapıldığı iddi
aları vardır doğru mudur? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 29.9.1995 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.07.0.GEL.0:77/7725-47868 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 13 Haziran 1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7001-14505/51991 sayılı yazınız. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ettiği 

ilgi yazıda kayıtlı sorularına ilişkin cevap aşağıda sunulmuştur. 

Suna Pelister, 1.7.1980 tarihinde emekliye ayrılmıştır. Toplam 20 yıl 3 ay kamu hizmeti var
dır. 1980 yılında 212 bin 500 Türk lirası ikramiye almış ve halen 7 milyon 13 bin Türk lirası emek
li aylığı almaktadır. Vergi mükellefiyeti ise bulunmamaktadır. 

Bilindiği üzere 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 20/a fıkrasında (3986 sa
yılı Kanunla değişmeden önceki şekli) gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar 
bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun devir 
ve iktisap bedelinden az olmamak üzere, emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şüyuun iza
lesi hallerinde satış bedeli istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için 
ayrı ayrı binde 40 oranında tapu harcı alınmaktadır. 

Dolayısıyla gayrimenkulun, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek alım 
satım bedeli (rayiç bedel) üzerinden tapu harcı hesaplanıp ödenmesi gerekmektedir. 

Söz konusu olan gayrimenkulun 1994 yılı Emlak Vergisi genel beyan dönemi için metreka
re birim değeri 15 bin lira olarak tespit edilmiştir. Buna göre gayrimenkulun değeri (90553 m2 

x 15 000) 1 358 295 000 TL. olmaktadır. Bu değer tapuda gösterilen 1 400 000 000 TL'nin altın
da kalmaktadır. 

Tapu işlemleri sırasında alım-satım bedeli 1 400 000 000 TL. olarak beyan edilen arazinin, da
ha yüksek bir bedelle satıldığına ilişkin herhangi bir tespit bulunmamaktadır. 

Bu bedelin, 1994 yılı genel beyan dönemi için tespit edilmiş bulunan arazi ve arsalara ait "met
rekare birim değeri" esas alınarak hesaplandığı görülmektedir. Belirtilen bu değer, 1 358 295 000 
liradan yüksektir. 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine göre, yeni bina inşa edilmesi halin
de emlak ergisi beyannamesinin inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen 
kullanılmaya başlanmış ise, her kısmın kullanılmasına başlandığı takvim yılı içerisinde verilmesi 
icabeder. 

İnşaatın bitimi ve inşaatın tamamı bitmeden kısmen kullanma takvim yılının son üç ayı için
de vukubulduğu takdirde beyanname, olayın vukubulduğu tarihten itibaren Uç ay içinde verilecek
tir. 

Vergi değerini tadil eden diğer sebeplerin vukuunda da beyannamenin, değişikliğin meydana 
geldiği takvim yılı içerisinde (değişiklik takvim yılının son Uç ayı içinde olmuşsa değişiklik tari
hinden itibaren üç ay içerisinde) verilmesi icabeder. 

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları üzerinde yapılan araştırmada, Suna Pelis
ter tarafından 10.5.1994 tarihinde satın alınan 90 553 metrekare arazi üzerinde bina yaptırılmak 
üzere müracaat edildiği 7.12.1994 tarih 816 numaralı, ek bina inşaatı için ise 20.4.1995 tarih 1001 
numaralı iki adet yapı ruhsatı alındığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda belirtilen unsurlar dikkate alındığında idarece yapılacak işlem bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

126. —İstanbul Milletvekili Bülent Akar cali'nın, Rekabet Kurulu üyelerinin atanmamasının 
nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/7003) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma 
sini rica ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Tüketiciyi Koruma Yasası çıkalı 5 ay olmasına rağmen 11 üyeli Rekabet Kurulu hâlâ oluştu
rulmamıştır. Sizin tarafınızdan tespit edilmesi gereken isimler hâlâ tespit edilmemiştir. 

— Bu gayri ciddî tavrınızın nedenini açıklar mısınız? 

— Yapmanız gereken atamaları ne zaman yapmayı düşünmektesiniz? 

— Kurulun işlemesini neden bu kadar geciktiriyorsunuz? 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 22.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02283 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7003-14507/51993 
sayılı yazısı. -' • . 

Sayın Milletvekili İçtüzüğün 94 üncü maddesini dikkate almaksızın "Bu gayriciddî tavrınızın 
nedenini açıklar mısınız?" şeklinde siyasî nezaketi de gözardı ederek "şahsî mütalaada" bulunmuş 
olup, bu sebeple soru önergesine cevap verilmemiştir. 

Önergenin, İçtüzüğün 94 üncü maddesine göre sorulması durumunda cevaplandırılacağı husu
sunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 
Devlet Bakanı 

127. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Bafra'da çocuk pazarı kurulduğu iddiasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Aysel Baykal'ın yazılı cevabı (7/7007) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Aysel Baykal tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Bafra İlçesinde çocuk pazarı kurulmaktadır. 10-12 yaşında çocuklar babaları tarafından 20-30 
milyon TL. bedel karşılığı çobanlık yapmak üzere sürü sahiplerine verilmektedir. 

Bu çağ dışı uygulamadan sizin de rahatsız olacağınıza inanarak, bu çocuk satış ve kiralanma
sını durdurmak için ne gibi önlemler alacağınızı öğrenmek istiyorum. 

T. C. > 
Devlet Bakanlığı 18.8.1995 

Sayı : B.02.0.007/1252 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Bila tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7007-51997 sayılı yazınız. 
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İlgi yazınız ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın yazılı soru öner

gesine ilişkin olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 
yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Aysel Baykal 
Devlet Bakanı 

Soru : 

Bafra İlçesinde çocuk pazarı kurulmaktadır. 10-12 yaşında çocuklar babaları tarafından 20-30 
milyon TL. bedel karşılığı çobanlık yapmak üzere sürü sahiplerine verilmektedir. 

Bu çağ dışı uygulamadan sizin de rahatsız olacağınıza inanarak, bu çocuk satış ve kiralanma
sını durdurmak için ne gibi önlemler alacağınızı öğrenmek istiyorum. 

Cevap: 

"Samsun İli Bafra İlçesinde çocukların aileleri tarafından para karşılığında çalıştırılmak üzere 
zengin ve toprak sahibi kişilere satıldığı" konusunda 6.6.1995 tarihinde bir televizyon kanalınca 
çıkan haber üzerine Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne konunun incelenmesi için talimat 
verilmiştir. 

Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de Valilik kanalı ile Bafra Kaymakamlığına durumu 
bildirerek konunun Çocuk Hakları Sözleşmesinin 19 uncu maddesinde belirlenen hükümler ve 
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu çerçevesinde incelenmesini ay
kırı bir durum olduğu takdirde gerekli müdahalenin yapılarak alınacak önlemler doğrultusunda ha
zırlanacak raporun gönderilmesini istemiştir. Ayrıca aynı gün konuyu araştırmak üzere ilçeye iki 
sosyal hizmet uzmanı görevlendirilmiş ve konu incelenmiştir. 

Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce gönderilen raporda Bafra İlçesinde çalışan çocuk
lar arasında Sinop-Durağan İlçesinin köylerinden gelen çocukların da olduğu tespit edilmiştir. Bu
nun üzerine Sinop İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce de Durağan İlçesi ve köylerinde gerekli in
celemeler yapılmış ve çocuk pazarının kurulduğunun bir gerçek olduğu saptanmıştır. 

Her iki ilde de yapılan incelemeler sırasında köy muhtarları ile de görüşülmüş ve çocukların 
varlıklı aileler yanma verilme nedenleri şu şekilde belirtilmiştir. 

a) Ekonomik yoksunluk, 

b) Yeterli iş sahasının olmayışı, 

c) Çocuk işçiliğinin olduğu yörelerde tarıma yönelik arazilerin yetersizliği, 
d) Çocukları küçük yaşta bir işe alıştırma isteği, 

e) Geleneksel alışkanlık, 
f) Ailelerin, aile ekonomisine çocuklarını çalıştırarak katkıda bulundurma istemi, 
g) Çocukların ucuz iş gücü olarak görülmeleri ve bu yönde talep olması, 
Köy muhtarları ile yapılan görüşmeler sırasında korunmaya muhtaç çocuklara götürülen hiz

metler hakkında bilgi verilmiş ve bu çocukların tespit edilerek bildirilmesi halinde gerekli incele
menin yapılarak korunma kararının alınabileceği, kuruluş bakımından, koruyucu aile veya evlat 
edindirme hizmetlerinden yararlandırılabileceği bildirilmiştir. Ayrıca sorunun ekonomik yetersiz
liklerden kaynaklanması halinde (ki söz konusu köylerde çocukların varlıklı ailelere verilme sebep
lerinin başında ekonomik yetersizlikler bulunmaktadır.) ailelerin aynî-nakdî yardımla desteklene
rek çocuklarına yanlarında bakmalarının sağlanabileceği konusunda ayrıntılı bilgi verilmiştir. 
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Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğümüzce aynî-nakdî yardım 

hizmetleri çerçevesinde kişinin yaşadığı bölgenin sosyo-ekonomik özellikleri göz önünde bulundu
rularak asgarî yaşam seviyesine ulaşması amacıyla gereksinim duyduğu anda sorunu çözünmeyebi
leceği süreler içinde 6 ay, 1 yıl ve daha uzun süreli veya geçici nitelikte, yönetmelikte belirlenmiş 
olan miktarda yardım yapılmaktadır. 

Yörede sözkonusu sorun ile ilgili IPEC ve Türkiye Kalkınma Vakfı çalışmalarını sürdürmek
tedir. Türkiye Kalkınma Vakfı Uluslararası destekli projelerle halkın sosyo-ekonomik durumunun 
düzeltilmesi ve geliştirilmesi için bölgede besicilik, hayvan yemi yetiştirme sera ve meyvecilik vb. 
çalışmaları başlatmıştır. Bu çalışmaların sonucunda Türkiye Kalkınma Vakfı'nın uygulama alanın
da bulunan köylerden çalışmaya giden çocuk sayısında önceki yıllara oranla büyük bir düşüş oldu
ğu görülmüştür. 

Sorunun esas kaynağı ekonomik yetersizliktir. Bu bağlamda konunun küçük çocukların çalış
tırılması ve çocuk işçiliğinin ülkemizdeki durumu ile ele alınması gerekmektedir. Bu sorun ise sa
dece Bakanlığımızı değil, diğer Bakanlıkları, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak bir çalışma bütün
lüğü içinde yasa ve uygulamalar birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Toplum Merkezlerinde so
runun ortaya çıkmadan önce oluşum safhasında ele alınarak çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Top
lumsal dayanışma ve yardımlaşmayı arttırarak, birey, aile ve toplumun gelişmesi, katılımcı, üret
ken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla, koruyucu önleyici eğitici-geliştirici, tedavi ve reha-
bilite edici işlevleri olan halk eğitimi, serbest zaman etkinlikleri, sosyal ve kültürel etkinlikler ile 
danışma ve rehberlik hizmetleri gibi çeşitli hizmetleri birarada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, di
ğer kurum ve kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliği ve eşgüdüm içerisinde sunmakla yükümlü olan 
toplum merkezlerinin olanaklar ölçüsünde anılan illerde de yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri konuyu yakından takip etmektedir ve sorunun çözüm yolla
rını, başka bölgelerde de aynı sorunun olup olmadığını araştırmaktadır. Söz konusu il müdürlükle
rinden bölgenin özelliğine göre hazırlanacak çalışma programı çerçevesinde konunun çözüm öne
rileri ve alınacak önlemler konusundaki planlamaların iletilmesi istenmiştir. 

14.9.1990 tarihinde imzalanan ve 9.12.1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan onaylanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 18, 19, 26, 31 ve 32 nci maddeleri bu sorunun 
çözümü için gerekli önlemleri almaya Devletimizi yetkili kılmış olup, Bakanlığımız da bu konuda 
üstüne düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Sözleşmenin onaylanmasından sonra taraf devletlerin yasalarında yapacakları düzenlemelerle 
çocuklara, sözleşmede belirtilen hakların sağlanması gerekmektedir. 

Sözleşmeye göre pek çok Bakanlık ve kuruluş tarafından bir takım düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir. Bu nedenle Sosyal Hizmetler Danışma Kurulunun 20 nci • toplantısında "Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme" ele alınmış ve ilgili kuruluşlara bu konuda yapılması gereken değişik
likler ve düzenlemeler bildirilmiştir. Söz konusu kuruluşların çalışmaları tarafımızdan dikkat ve il
giyle izlenmektedir. 

128. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez 'in, Kayseri-Sarız-Kıskaçlı Köyünün te
lefon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (717011) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
laletinizi saygılarımla arz ederim. 6.6.1995 

Ahmet Dökülmez 

Kahramanmaraş 
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Kayseri İli Sarız İlçesi Kıskaçlı Köyü ve Kulaksız mezrasında iki kişi dışında kimsenin tele

fonu yok. Her iki yerleşim birimine cevap verebilecek santral binası da Kulaksız mezrasında mev
cut. 

Soru : Civarındaki bütün köylerde isteyen herkese telefon verildiği halde bu yerde yaşayan in
sanların günahı nedir? 

T. C. 

Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 27.10.1995 

APK : B.l 1.0.APK.0.10.00.A-7/822-25258 

Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13 Haziran 1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7011-14527-52057 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafım

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını istedikleri ilgi yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 

Soru : Kayseri İli Sarız İlçesi Kıskaçlı Köyü ve Kulaksız Mezrasında iki kişi dışında kimsenin 
telefonu yok. Her iki yerleşim birimine cevap verebilecek santral binası da Kulaksız Mezrasında 
mevcut. 

Civarındaki bütün köylerde isteyen herkese telefon verildiği halde bu yerde yaşayan insanla
rın günahı nedir? 

Cevap : Kıskaçlı Köyü nüfusu (Kulaksız Mezrası da dahil) 172 dir. Kıskaçlı Köyü ve Kulak
sız Mezrasında birer adet acente telefonu bulunmakta olup telefon bekleyen sayısı 3'tür. Kulaksız 
Mezrasına, merkezi durumda olması ve santral için uygun bina bulunması nedeniyle Kıskaçlı ve 28 
adet telefon taleplisi olan Yedioluk köylerine de hizmet verecek şekilde santral kurulması 1996 Ya
tırım Programında emsalleri ile birlikte değerlendirilecektir. 

129. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi kaçakçılığı yapan firmalara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/7014) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede

rim. . 
Saygılarımla. 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Türkiye, koalisyon hükümetiniz iktidarda iken ekonomik bunalıma sürüklenmiş durumda. 
Halkın % 90'ı sefalet içinde dahi ülkemiz menfaati için elinden geleni yaparken vergi kaçakçılığı 
yapanlar tescil edildiği halde Devletten ceza yerine teşvik yağdığını basın yoluyla öğrendim. 
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Sorular: 
1. Vergi kaçırdığı tescil edilen şirket sayısı kaç tane ve bu şirketlerin isimleri nelerdir? 
2. Tescil edilen bu şirketlere teşvik verildi mi? Verildi ise bu şirketlerin özelliği nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 22.8.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02289 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.-02-7/7014-
14537/52121 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in Başbakana tevcih ettiği 7/7014 esas nolu 
yazılı soru önergesi; Millet Meclisi İçtüzüğünün 94 üncü maddesindeki "kısa, gerekçesiz ve şahsî 
mütalaa ileri sürülmeksizin" şartlarını taşımadığından, cevaplama imkânı bulunamamıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
130. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı bakan ve milletvekili yakınlarının bü

rokraside görev aldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in 
yazılı cevabı (7/7015) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını rica ederim. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Edindiğim çeşitli bilgilere göre hükümetinizde yer alan bakan ve milletvekillerinin akraba ve 

yakınları Devletin çeşitli kademelerinde görev almışlardır. Buna göre; Esat Kıratlıoğlu'nun oğlu 
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü, Akın Gönen'in kardeşi aynı yerde Genel Müdür Yardım
cısı, Nahit Menteşe'nin damadı Deniz Nakliyat Yönetim Kurulunda çalışmaktadır. 

1. Bu kişiler hangi tarihten itibaren bu görevlere getirilmişlerdir. 
2. 1992'den bu yana Bakan ve DYP, SHP-CHP, milletvekili yakını olarak (çocukları, kardeş

leri, damatları, gelinleri) kimler, hangi görevlere atanmışlardır. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 5.9.1995 
Sayı: B.02.0.015.0.00.00.0008/01701 
Konu : 7/7015-14538 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13.6.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7015-14538/52122 sayılı yazınız; 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/7015-14538 

Esas No.lu Yazılı Soru Önergesine ait cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 
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Soru — 1992'den bu yana Bakan ve DYP-SHP-CHP milletvekili yakını olarak çalışan (çocuk

ları, kardeşleri, damatları, gelinleri) ve başka kimler, hangi görevlere atanmışlardır. 

Cevap — Bakanlığıma bağlı teşkilatımda idarî konumda çalışan bakan, DYP-SHP-CHP mil
letvekili yakını olarak çalışan kimse bulunmamaktadır. 

131. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Halk Bankasınca yayın kuruluşlarına verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (717017) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sının teminini saygılarımla arz ederim. 6.6.1995 

Salih Kapusuz 

Kayseri 

1. 1991 yılından bu yana Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından hangi yayın kuruluşlarına (Ga
zete ve Televizyon kanallarına) ne miktarda kredi hangi faiz oranları ile verilmiştir. 

2. Verilen kredilerin geri dönüşleri ile ilgili sorunlar var mıdır? Varsa, bu sorunlar ne tür so
runlardır? 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 8.9.1995 

Sayı: B.02.0.006.0/3-02745 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :TBMM Başkanlığının 13.6.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7017-14540/52125 
sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "1991 yılından bugüne kadar T. Halk Bankası'nca yayın kuruluşlarına veri
len krediler" ile ilgili 7/7017 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunul
maktadır. 

1938 yılında kurulan T. Halk Bankası, 28.10.1994 tarih, 18559 no'lu Resmî Gazete'de yayın
lanan ana statüsü ile her türlü bankacılık ve kredi işlemlerini yapması yanısıra, topladığı tasarruf
ları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirerek esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sa
nayi ve diğer sanayi kuruluşlarını kredilendirerek faaliyet konularından birini yerine getirmektedir. 

Küçük ve orta ölçekli sanayi sektörünün Kalkınma Bankası görevini üstlenen Banka, esnafın
dan sanatkârına, organize sanayi sitelerinden küçük sanayi sitelerine, ithalatçısından ihracatçısına 
geniş bir yelpazede yüzbine yakın kişi ve kuruluşu kredilendirerek ülke ekonomisine büyük katkı
larda bulunmaktadır. 

Bankanın kredi birimlerince incelenen krediler, 3182 sayılı Bankalar Yasasının 44 üncü mad
desi çerçevesinde kredi organları tarafından saptanmakta, gerek kredi saptamaları gerekse kredi 
kullandırımları, yürürlükteki yasalar ve tebliğler çerçevesinde düzenlenen banka mevzuatı parale
linde yapılmaktadır. 

Bankaca kredilendirilmelerine karşın, çeşitli şekilde oluşan olumsuzluklar nedeniyle kredile
rinde problem çıkan firmaların temerrüde düşmeleri veya kredi değerliliğini yitirmeleri hallerinde, 
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23.5.1988 tarih, 19820 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 88/12937 sayılı "Bankalarca Tesisi Ge
reken Karşılıklar Hakkında Karar" da yer alan hükümler uygulanmakta, borçlu yaklaşımı parale
linde idarî veya yasal takip, işlemleri yapılmaktadır. 

Bankaca açılan kredilerin tüme yakın bölümü -KİT'ler hariç- maddî veya şahsî teminatlı bu
lunduğundan yasal takipler güvenceler üzerinde tavizsiz yapılagelmektedir. 

Öte yandan, 3182 sayılı Bankalar Yasasının 83 üncü maddesinin 1 inci fıkrası "sıfat ve görev
leri dolayısıyla öğrendikleri, bankaya ya da müşterilerine ait sırları bu konuda kanunen açıkça yet
kili kılınan mercilerden başkasına açıklayan banka mensupları ile diğer görevliler 1 aydan 1 yıla 
kadar hapis cezası ile 100 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar." 
hükmünü getirmiştir. Sözkonusu maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları da müeyyideleri içermektedir. 

Bu nedenle 3182 sayılı Bankalar Yasasının 83 üncü maddesine aykırı işlem yapılmaması ama
cıyla, bir sektörde yer alan ve T. Halk Bankasınca çeşitli tarihlerde kredilendirilen firmalar hakkın
da istenilen detaylı bilgiler verilememiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
• ' - • Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

132. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin yazılı cevabı (7/7024) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delalet
lerinizi saygılarımla arz ederim. 12.6.1995 

Dr. Gaffar Yakın 
Afyon 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelir kalemleri nelerdir ve 1990-1994 yıllarında Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün gelirlerinin toplamı ne kadardır? 

2. Vakıflar Bankası 'nda Vakıflar Genel Müdürlüğünün ortaklık payı ne kadardır ve 1990-1994 
yıllarında Genel Müdürlüğün kâr payları ne kadar olmuştur? 

T.C, ' ' 
Devlet Bakanlığı 4.9.1995 

Sayı: B.02.0.002-2.03/13362 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 23.6.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/7024-14555/52186 sayılı yazısı. 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'nın ilgi yazı ekinde alınan Sayın Başbakanımıza tev

cih ettiği yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN, VAKIFLAR BANKASI T.A.O. DA % 55 

(MAZBUT VAKIFLAR), % 20'Sİ (MÜLHAK VAKIFLAR) OLMAK ÜZERE TOPLAM % 75 
HİSSESİ BULUNMAKTADIR. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yılı 

1990 
1991 

1991 

1992 

1992 

Ödeme 

Tarihi 

30.4.1991 
20.3.1992 

23.3.1993 

TOPLAM 

21.12.1994 

23.3.1993 

A Grubu 

95 930 600 000 
17 189 799 602 

27 500 000 000 

44 698 799 602 

80 000 000 000 

68 750 000 000 

B Grubu 

36 338 400 000 
6 250836 219 

10 000 000 000 

16 250 836 219 

29 000 000 000 

25 000 000 000 

(50 Milyar TL. Ser. Art. Kul, 

üzere ayrılmış ve dağılımı) 

TOPLAM 148 750 000 000 54 000 000 000 

1993 8.4.1994 63 805 574 972 23 202 027 262 
1994 7.3.1995 217 430 683 522 79 065 703 098 
1994 20.3.1995 275 000 000 000 100 000 000 000 (500 Milyar Fevk. Yedek 

Akçe dağılımı 

TOPLAM 492 430 683 522 179 065 703 098 
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Kod Gelirin Çeşidi 1990 1991 1292 1993 1224 
2110 Safi Hâsılat ve İşletme Kârı 20 030 140 138 50 125 24 793 49 106 
2160 % 5 Teftiş ve Denetleme Payı 1821539 2295 822 9 723 759 15 639 972 29330 791 

2212 idare Gelirleri (Kira Dahil) 46 320 166 77 744 997 133 356 383 237 102 063 450 258 217 

2213 Lojman Kira Gelirleri 73 456 124 085 28 742 238 205 273 296 
2214 Ecrimisil Gelirleri ** _ ' _ _ ' _ ' • • _ • 
2221- Satış Gelirleri (Kitap Dahil) - — - ' . — -
2235 İştirak Gelirleri 8 559 253 16 296 177 311906 2 132 044 5 791669 
2310 Faizler 5 001463 11015 010 10332 260 15 865 914 26 977 309 
2420 Müteahhitlerden Alınacak 

Gecikme Cezaları 6 948 9 067 . 44 137 , 93 750 90 564 

2510 Çeşitli Gelirler 2 428 483 3 423 328 5 419 488 10 146 088 18 635 431 

3210 Hazine Yardım 24 645 960 21752 551 74311775 166 473 007 242 000 000 
8600 Müessese ve Kuruma Yatan 

Para - 272 520 45 840 - . -
9800 Akaryakıt Tüketim Fonundan 

Elde Edilen Gelİrİer 10 938 822 31 028 654 74 360 207 69 832 411 101 649 536 

3140 Devreden Nakit 22 056 354 1740 730 - - -
TOPLAM 121872 474 165 843 079 308 184 622 517 548 247 875 055 919 

753. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'in, Tokat Tarım ve Köy işleri İl Müdürlüğünde ça
lışan bir personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köy işler i Bakanı Refaiddin Şahin'in 
yazılı cevabı (7/7025) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 13.6.1995 

. Mahmut Alınak 

Şırnak 

Kamu kurumlarındaki ülkücü kadrolaşma devam ediyor. Öyle ki, hiçbir suçu olmayan insan
lar, kamu kuruluşlarına yerleştirilen ve muhbir olarak kullanılan kişilerin ifadelerine dayanılarak 
cezalandırılabilmektedir. Bu cezalandırmada en çok kullanılan da meşhur 8 inci maddedir. Bilindi
ği gibi bu maddeden cezalandırılabilmek için kasıt aranmamakta ve sadece bir cümlenin söylenmiş 
olduğunun kanıtlanması dahi yeterli görülmektedir. Birkaç muhbire iş yerinde tutanak tutturup, bir 
de bunların tanıklıklarına başvurdunuz mu, 8 inci maddeden ceza aldıramayacağınız hiçkimse yok
tur. 

İşte bir örnek: 
Mehmet Tükenmez isimli ülkücü Kütahya'da çalışmakta iken muhbirlik görevini yerine geti

rip, aynı işyerinde birlikte çalıştığı iş arkadaşının 8 inci maddeden ceza almasını sağlamıştır. Bu 
başarısı ise, bundan böyle çalışmadan maaş aİması sağlanarak ödüllendirilmiştir. Yaptığım araştır
mada Mehmet Tükenmez isimli şahsın Tokat Tarım ve Köyişleri bünyesinde Pazarcık İlçesinde ça
lışıyor gösterildiğini tespit ettim. Halen Tokat Ziraat Fakültesinde okuduğunu ve bu okula devam 
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mecburiyeti olduğunu da üniversiteden yaptığım araştırma ile öğrendikten sonra ise, devletten ça
lışmadan her ay 10 000 000 TL. maaşını almış olduğu ortaya çıktı. Mehmet Tükenmez'in, devlet
ten çalışmadan maaş almasını sağlayarak onu ödüllendiren kişinin ise, DYP Kütahya Milletvekil
lerinden birisi olduğu iddia edilmektedir. İşsiz milyonların bulunduğu bu ülkede çok büyük bir tor
pil bulunmadıkça bir insanın çalışmadan maaş alabilmesi de düşünülemez. Bu yüzden DYP Kütah
ya Milletvekilleri zan altındadır. 

1. Mehmet Tükenmez adlı ülkücüyü bir insanı yalanla, iftirayla mahkûm ettirdi diye, ödüllen
diren kimdir? 

2. Milyonlarca insanımız işsiz ve açlık sınırında yaşarken, halkın parasını başkalarına ödül ola
rak bedavadan verme hakkını kim, ne hakla kendinde bulmaktadır? 

3. Doğruluğunu araştırdığımız ve kanıtladığımız bu olayla suç işlenmiştir. Suçluları araştırıp, 
cezalandırmayı düşünüyor musunuz? 

4. Devlet memurları 10 gün işe gelmediğinde memurluktan atılırken, Mehmet Tükenmez adlı 
şahsın işe hiç gitmeden; her gün devam mecburiyeti olan üniversiteye gitmesine rağmen hala işten 
atılmamış olması ve hâlâ maaşını alması nasıl açıklanabilir? 

T. C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 31.8.1995 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM-2-302 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 29.6.1995 Tarih ve B.02.0.KKG/106-9503/3134 
İlgide kayıtlı yazı eki Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın Sayın Başbakanımıza tev

cih ettiği 13.6.1995 tarihli soru önergesi incelenmiştir. 
Önergede adı geçen Mehmet Tükenmez 14.10.1988 tarihinde Ziraat Teknisyeni kadrosuyla 

aday memur olarak göreve başlamıştır. Bakanlığım Tayin ve Nakil Yönetmeliğinin 8 inci madde
sine uygun olarak ilk görev yeri 5 inci hizmet bölgesi içerisinde yer alan Şırnak'dır. Yönetmeliğin 
6 ncı maddesinde öngörülen çalışma sürelerine uygun olarak anılan bölgede 3 yıl görev yaptıktan 
sonra, talebine ve hizmetine duyulan ihtiyaca binaen 4 üncü hizmet bölgesi içerisinde yer alan Kü
tahya İline tayin edilmiştir. Bu bölgede 3 yıl 2 ay görev yaptıktan sonra yine kendi talebi üzerine, 
Yönetmeliğimizin 6 ncı maddesinde öngörülen esaslar dahilinde Tayin ve Nakil Komisyonunun al
dığı karar gereği bulunduğu hizmet bölgesinin alt bölgesi içerisinde yer alan Tokat İline tayin ve 
nakli yapılmıştır. 

Tokat Tarım İl Müdürlüğü Pazar İlçe Müdürlüğüne Ziraat Teknisyeni olarak tayin edilen Meh
met Tükenmez'in, Tokat Ziraat Fakültesinin öğrenim süresinin 1/4 oranına karşılık gelen devam
sızlık hakkından istifade ederek öğrenimine devam ettiği anlaşılmıştır. 

Öğrenimine ilişkin devam sürelerini, yıllık ve mazeret izinlerini öğrenimine fiilen devam etti
ği zamanlarda kullanarak, Ziraat Teknisyeni olarak bir çok derse ait temel bilgi ve arazi deneyimi
nin öğretim elemanlarınca benimsenmesini sağlayarak elde ettiği toleransla, yaz aylarında gerek 
mesai sonrasında gerekse Cumartesi ve Pazar günlerinde öğretim üyelerinin araştırma ve deneme 
çalışmalarına yardımcı.olmasına karşılık fakülte tarafından kendisine sağlanan kolaylıklar ile Pa
zar İlçesinde hazineye ait 71.5 dekar alanda İlçe Müdürlüğünce yürütülen ceviz üretimi ile kuşbur
nu çeşit adaptasyon çalışmalarında Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatil günlerinde kendisinden ya
rarlanıldığından bu günlere karşılık gelen günlerde verilen idarî izinleri kullanarak, karşıladığı an
laşılmıştır. 
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Esasen ilgilinin mesai takibi dikkat ve titizlikle yapılmaktadır. Saatlik izinler dahil bütün izin

lerin kayıtları tutulmaktadır. Nitekim saatlik verilen izinler dahi yıllık izninden mahsup edilmekte
dir. 

Bu itibarla; 
1. Önergede adı geçen Mehmet Tükenmez'in ataması ödül değil, yasal hakkının yine mevzu

atlar çerçevesinde uygun görülmesinden ibarettir. 
2. Adı geçenin hizmetinden istifade edilmeden kendisine ödeme yapıldığını teyid eden hiçbir 

delil mevcut değildir; 
3. Yürütülen uygulamalarda gerek disiplin yönünden, gerekse Türk Ceza Kanunu açısından 

suç unsuru bulunmamaktadır. 
4. Memurumuzun kanunî izin süreleri ile mesai saatleri dışında yürüttüğü hizmetlere karşılık 

kendisine idarece verilen idarî izin süreleri dışındaki sürelerde mesaisinden tam istifade edilmek
tedir. 

Ziraat Fakültesinin mevzuatları dahilinde öğrencilere uyguladığı ve öğrenim süresinin 1/4'üne 
tekabül eden devam zorunluluğunu da, fakülte öğretim üyelerinin kendisine gösterdiği tolerans, yıl
lık için, mazeret izni ve hizmetlerine karşı aldığı idarî izinlerle karşıladığı anlaşılmıştır. 

Bakanlığımca kendisine diğer çalışanlardan farklı hoşgörü veya uygulama yapılmamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

134. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, PTT Spor Kulübü sporcularına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/7041) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : PTT Spor Kulübüyle ilgili olarak, 
1. Kulübün sporcu adedi nedir? Profesyonel olarak kaç sporcu mukavele imzalamıştır ve bun

ların mukavele tarih ve aldıkları transfer ücretleri nedir? 
2. Sporcuya ödenen transfer ücretlerinden sporcuya ödenen miktar içerisinden kesinti yapılmış 

mıdır? Yapıldıysa ne kadar kesinti yapılmıştır ve bu kesintiler nereye gitmektedir? 
3. Sporculara ödenen maaş miktarları nedir? Ayrıca sporcuların lisans durumları nedir? Bun

lardan faal olarak sporcu olmayanlara herhangi bir maaş ödenmekte midir? 
4. Lisanslı ve lisansı olmayan tüm sporcuların isim listesini ve aldıkları maaş ücretlerini gön

derebilir misiniz? 
T. C. 

Ulaştırma Bakanlığı , 28.9.1995 
Sayı:B.11.0.Müşv.0.314 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Hakkında. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 14.6.1995 tarih ve 7/7041 sıra sayılı yazılı 
soru önergesi. 
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PTT Spor Kulübüyle ilgili olarak, . -
Soru 1. Kulübün sporcu adedi nedir? Profesyonel olarak kaç sporcu mukaleve imzalamıştır ve 

bunların mukavele tarih ve aldıkları transfer ücretleri nedir? 
Cevap 1. PTT Spor Kulübünün futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında 322 adet li

sanslı sporcusu bulunmaktadır. 
Profesyonel olarak sadece futbol ve basketbol şubelerinde sporcu bulunmakta, mukavele im

zaladıkları tarihler ve aldıkları transfer ücretleri ilişikte sunulan listede belirtilmektedir. 
Soru 2. Sporcuya ödenen transfer ücretlerinden sporcuya ödenen miktar içerisinden kesinti ya

pılmış mıdır? Yapıldıysa ne kadar kesinti yapılmıştır ve bu kesintiler nereye gitmektedir? 
Cevap 2. Sporcuya ödenen transfer ücretlerinden, vergi ve Savunma Sanayii Destekleme Fo

nuna mevzuat gereği kesinti yapılarak ilgili vergi dairelerine yatırılmakta, bunun dışında herhangi 
bir kesinti yapılmamaktadır. 

Soru 3. Sporculara ödenen maaş miktarları nedir? Ayrıca sporcuların lisans durumları nedir? 
Bunlardan faal olarak sporcu olmayanlara herhangi bir maaş ödenmekte midir? 

Cevap 3. Sporculara ödenen ücretler ilişikte sunulan listede belirtilmiştir. Sporcular profesyo
nel ve amatör lisanslı olarak spor yapmaktadırlar. Faal sporcu olmayanlara antrenör vs. dışında her
hangi bir ücret ödenmemektedir. 

Soru 4. Lisanslı ve lisansı olmayan tüm sporcuların isim listesini ve aldıkları maaş ücretlerini 
gönderebilir misiniz? 

Cevap 4. PTT Spor Kulübünün lisanssız sporcusu bulunmamaktadır. Sporcu isimleri ile aldı-
kaları ücretlere ilişkin listeler ilişikte mevcuttur. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
T C . 

Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Konu : PTT Spor Kulübü. 
Ulaştırma Bakanlığına 

İlgi : Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürü Sayın Cengiz Bulut'a muhatap 
B.l l.O.Müşv.0.047 sayı ve 27.6.1995 tarihli yazı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in PTT Spor Kulübü ile ilgili olarak yazılı soru öner
gesine ilişkin cevaplarımız aşağıda belirtilmiştir. 

1. PTT Spor Kulübünün futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında 322 adet lisanslı 
sporcusu bulunmaktadır. 

Profesyonel olarak sadece futbol ve basketbol şubelerinde sporcu bulunmakta mukavele imza
ladıkları tarihler ve aldıkları transfer ücretleri ilişikte sunulan listede belirtilmektedir. 

2. Sporcuya ödenen transfer ücretlerinden, vergi ve Savunma Sanayii Destekleme Fonuna 
mevzuat gereği kesinti yapılarak ilgili vergi dairelerine yatırılmakta bunun dışında herhangi bir ke
sinti yapılmamaktadır. 
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3. Sporculara ödenen ücretler ilişikte sunulan listede belirtilmiştir. Sporcular profesyonel ve 

amatör lisanslı olarak spor yapmaktadırlar. Faal sporcu olmayanlara antrenör vs. dışında herhangi 
bir ücret ödenmemektedir. 

4. PTT Spor Kulübünün lisanssız sporcusu bulunmamaktadır. Sporcu isimleri ile aldıkları üc
retlere ilişkin listeler ilişikte mevcuttur. 

Arz ederiz. 
Yılmaz Göral Veli Bettemir 

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür 
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135. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Zonguldak - Gelik Camiinin onarım ihtiyacına 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin yazılı cevabı (7/7045) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Prof. Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 

Konya 
Sorular: 

1. 4 Haziran seçimlerinden önce Zonguldak İline bağlı Gelik Kasabasında "Bu caminin bakı
mı bana ait." dediniz mi? 

2. Dediyseniz bununla neyi kastetdiniz? 

3. Şimdi herhangi bir ödeme yapmayı düşünüyor musunuz? ' 

4. Düşünüyorsanız ne kadar ve nereden ödeyeceksiniz? 

5. Bu ödemeyi şahsî mülkünüzden mi yoksa Devlet Bütçesinden mi yapacaksınız? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 23.8.1995 
Sayı: B.02.0.002-2.03/13115 

Konu : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 23.6.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/7045-14604/52347 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın ilgi yazı ekinde alınan Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

, Necmettin Cevheri 
Devlet Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği Yazılı So
ru Önergesi Cevabı (7/7045-14604/52347) 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce; 2908 sayılı Kanunla kurulmuş, faaliyetleri arasında cami inşa-
ası veya onarımı bulunan dernekler ile camilerini tamir ya da inşaada zorluk çeken köy muhtarlık
larına, bütçe imkânları içinde yardım yapıldığı malumlarıdır. 

Bu yardımlar özellikle 1992 bütçesi ile giderek artmış ve 1995 yılı bütçesinde en yüksek sevi
yeye ulaşmıştır. Bu durum Hükümetimizin kutsal dinimize ne denli saygılı olduğunun da bir gös
tergesidir. 

Koalisyon Hükümeti döneminde yapılan yardımlar yılları itibariyle şu rakamları ihtiva etmek
tedir. 

1992 yılında 1 828 000 000 TL. 
1993 yılında 17 574 500 000 TL. 
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1994 yılında 23 534 000 000 TL. 

olup, 1995 yılının ilk 8 ayında ise 66 637 000 000 TL. cami yardımı yapılmıştır. Bu meblağın 
48 932 000 000 TL.'si köylere (1146 köy), 17 705 000 000 TL.'si ise cami derneklerine (207 der
nek verilmiştir. 

Bu dağıtım içinde Zonguldak Merkez ilçeye bağlı Gelik Kasabası Yeni Çarşı Camisinin ona
rımında kullanılmak üzere, Gelik Yeni Çarşı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanlığına 
300 000 000 TL. gönderilmiş, bu para ile cami onarılmış ibadete açılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
136. — İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Fethullah Gülen 'le yaptığı görüşmeye ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/7049) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ede
rim. 

İbrahim Gürsoy 
İstanbul 

Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı olarak, kamuoyunda Fethullah Gülen olarak bilinen şah
sın öncülüğünde kurulan İzmir Özel Yamanlar Lisesinde düzenlenen bir törene katılmanız ve bu 
şahısla görüşmeniz, laiklik karşıtı akımlara destek vermekten başka bir anlam taşımamaktadır. Ay
rıca bu toplantıdan basma yansıyan bilgiler değerlendirildiğinde, toplumumuzdaki inanç farklılık
larını istismar ve bunlar arasında Başbakan düzeyinde bir ayrımcılığın yapılmış olması, Türki
ye'nin laik ve çağdaş bir cumhuriyet olarak geleceğini karartmaktan başka bir anlam taşımamakta
dır. Bu nedenle; 

1. Basında Fethullah Gülen ve Alevilik ve Aleviler hakkında görüşme yaptığınız yazılmakta
dır. Adı geçen şahsın görüşlerine yakınlığı ile bilinen bazı basın-yayın organlarının Aleviliği ve ba
zı Alevi ileri gelenlerini karalayan yayınlar yaptığı bilinmektedir. Şahsınızda Alevi ve laiklik düş
manlığını temsil eden Fethullah Gülen ile Aleviler hakkında herhangi bir konuşmanız oldu mu? 
Eğer böyle bir konuşma olduysa nelerin konuşulduğunu bilmek Alevilerin doğal hakkı olsa gerek. 
Bugüne kadar bu konuda neden bir açıklamada bulunmadınız? Bu görüşmenizde Alevilik ve Ale
viler hakkında ne konuştuğunuzu açıklar mısınız? 

2. Alevilik ve Aleviler hakkında eğer bilgiye ihtiyacınız varsa bu inancın sahibi insanlarla gö
rüşmeniz daha doğru olmaz mıydı? 

3. Basında bu görüşme ile ilgili olarak Aleviler hakkında Fethullah Gülen'in size bir proje sun
duğu iddia edilmektedir. Aleviler ile tam tersi görüşlere sahip olan Fethullah Gülen'in hazırladığı 
bir projenin Aleviler üzerinde uygulanmaya konulması ayrımcılığı körüklemekten başka bir anlam 
ifade edebilir mi? 

4. Özel Yamanlar Lisesinin düzenlediği plaket töreninde yaptığınız konuşmada basında yer 
alan cümlelerinizden birisi aynen şöyledir. "Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve yurt dışında büyük 
hizmetler veren cami kurmanın da sevabını anlayabilmiş bu cemaatin büyüklerini de selamlıyo
rum." Bu cümlenizde yer alan "cemaat ve büyükleri" sözcüklerinden ne anladığınızı açıklar mısı
nız? 

5. Tamamen dini bir örgütlenme olan ve laiklik karşıtı olarak bilinen Fethullah Gülcn'nin la
ik eğitime alternatif eğitim oluşturma çabasında olduğu iddiası sıkça dile getirilirken, sizin taşıdı
ğınız sıfat ve sorumluluğunuz gereği bu tip törenlere katılmanız bu faaliyetlere açık destek anlamı
na gelmiyor mu? 
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T-.C. 

Devlet Bakanlığı . 31.8.1995 
Sayı: B.02.0.002-2.03/13280 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 23.6.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
777049-14620/52422 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Gürsoy tarafından Bakanlığımıza tevcih edilen, ilgi yazı 
eki yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Necmettin Cevheri 

Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevaplar 
1. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk Devletidir. Bu sebeple Devletimizin yasa

ma, yürütme ve yargı organlannm yetki, sorumluluk ve görev alanlan, vatandaşlanmızın hak ve 
yükümlülükleri başta Anayasa olmak üzere kanunla düzenlenmiştir. Kanunlarla düzenlenen bu hu
kukî çerçeve içerisinde Sayın Başbakanımızın vatandaşlarla veya herhangi bir vatandaşımızla gö
rüşmesi ve vatandaşların da Başbakanımızdan problemlerinin çözümü için dilek ve talepte bulun
ması gayet tabii ve normal bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının bu tür görüşmelerin
den bir grup vatandaşlarımızın lehinde ya da aleyhinde konuşulduğu şeklinde bir anlam çıkarmak 
fevkalade üzücü ve yanlıştır. Kaldıki farklı görüşlere sahip siyasî partilerimizin liderleri de zaman 
zaman soru önergesinde adı geçen kişi ile görüşmektedirler. 

Öte yandan vatandaşlanmız arasında böyle bir ayınm yapmak da zaten kanunlanmız açısın
dan suç teşkil etmektedir. Anayasanın 10 uncu maddesine göre herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siya
sî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir. Ülkemizde basın-yayın organları da basın özgürlüğü sınırları içerisinde görevlerini yürüt
mekte olup şayet kanunen suç teşkil eden fiilleri tespit edilirse yetkili mercilerce gerekli işlem ya
pılmaktadır. Basın-yayın organlannda farklı görüşler elbette olacaktır. Bu basın özgürlüğünün ta
bii bir neticesidir. Bu tür yayınlar bahane edilerek bir kısım makamlan ve kişileri suçlamanın kim
seye bir faydası olmadığı gibi aksine ülkemizin huzur ve güvene, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duy
duğu bu günlerde zararı dokunacaktır. 

2,3. Sayın Başbakanımızın vatandaşlarımız hakkında bilgi alması onların sorunları ile ilgilen
mesi için başka bir kişi ile görüşmesine ve o kişinin sunduğu projeye ne ihtiyacı ne de gerek var
dır. Zira ya doğrudan vatandaşlarımızla görüşerek ya da Devletin yetkili organları eliyle ihtiyaç du
yulan bilgiyi alması her zaman mümkündür. 

4. Yürürlükteki kanunlarımıza uygun olarak Ülkemizde ve yurt dışında okul, cami, çeşme, 
hastahane vs. gibi toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetlerin yapılması, ya da özel okul 
açılmasında yadırganacak bir husus bulunmadığı gibi, aksine bu tür hizmetleri yapanları teşvik ve 
takdir etmek gerekir. 

5. Anayasanın 42 nci maddesinde "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. 
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Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve İnkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esas

larına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yer
leri açılamaz. 

" hükmü getirilmiştir. 

430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun 1 inci maddesinde ise "Türkiye dahilindeki bütün mü-
essesatı ilmiye ve tedrisiye maarif vekâletine merbuttur." denilmektedir. 

Kanun maddeleri birlikte incelendiğinde ülkemizdeki eğitim ve öğretim sistemi Devletin de
netim ve gözetimi altında yapılmaktadır. 

Bu sebeple, yürürlükteki mevzuata uygun olarak açılan ve Millî Eğitim Bakanlığının denetim 
ve gözetiminde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden, kanunlara aykırı hareketleri tespit 
edilmesi halinde haklarında gerekli işlemler yapılan özel eğitim ve öğretim okullarını veya bir kıs
mını bu şekilde peşin hükümle töhmet altında bırakmanın ne ülkemize ve ne de vatandaşlarımıza 
hiç bir faydası olmayıp aksine toplumda huzursuzlukların doğmasına sebep olacaktır. 

137. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Posta İşletme Genel Müdürü Veli Bettemir'in 
vekâlet süresine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/7053) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

| Mehmet Seven 
I 

I. • Bilecik 

Soru: Şimdiki Posta İşletme Genel Müdürü Veli Bettemir'in 1991-1.5.1993 tarihleri arasında
ki vekâlet süresinin başlangıç tarihi nedir? 

O tarihler arasındaki tüm ihaleler, yönetim kurulundan geçen tüm kararlar, tüm atamalar ve 
ödemelerle ilgili dokümanları gönderebilir misiniz? 

T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 27.9.1995 

Kurulu Başkanlığı 

APK : B.l l.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/828-25261 

Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 Temmuz 1995 gün ve A-01.0.GMS.0.10.00.02-7/7053-14630/52457 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istedikleri ilgi yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 7/7053-14630 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
Soru : Şimdiki Posta İşletme Genel Müdürü Veli Bettemir'in 1991-1.5.1993 tarihleri arasında

ki vekâlet süresinin başlangıç tarihi nedir? 
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O tarihler arasındaki tüm ihaleler, yönetim kurulundan geçen tüm kararlar, tüm atamalar ve 

ödemelerle ilgili dokümanları gönderebilir misiniz? 

Cevap : Posta İşletme Genel Müdürü Veli Bettemir 28.12.1991-30.4.1993 tarihleri arasında 
Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Genel Müdürlüğe vekâlet etmiştir. 

Bu dönemde yapılan ihalelere ait listeler ilişiktedir. 

1992 YILINDA İHALE EDİLEN BİNALAR 
Keşif Bedeli 

İşinAdı 
Ağlı (Kastamonu) 

Ahlatlıbel Yurt Binası 
Altınekin (Konya) 

Altınkaya (Aksaray) 
Altunkent (Erzincan) 

Ankara Ana Depo* 

Ankara Keklikpınarı . 

Ankara Bilgi İşlem 

Ataköy 9-10 Mah. (İstanbul) 
Çukurkuyu (Niğde) 
Dikmen (Sinop) 
Eşmekaya (Aksaray) 
Gebze (İzmit) 

Gesi (Kayseri) 
GUlağaç (Aksaray) 

Gündoğmuş (Antalya) 

Hatipköy (İzmit) 
Himmetdede (Kayseri) 

Hurdacılar Sitesi (Ankara) 
İsparta II 

Islamköy (İsparta) 

Limonlu (Mersin) 
Saraydüzü (Sinop) 

Sızır (Sivas) 

Sultanhisar (Aydın) 

Şırnak Başmüdürlük 

Şırnak Lojman 

Milyon TL. 
1 493 000 000 

11 540 000 000 
1 670 000 000 
1510 000 000 
1 507 000 000 
6 860 000 000 
226 000 000 

24 000 000 000 
4 500 000 000 
1 530 000 000 
1 635 000 000 
1 404 000 000 
4 540 000 000 
1 540 000 000 
1 484 000 000 
1 450 000 000 
4 000 000 000 
1 690 000 000 
1 530 000 000 
3 200 000 000 
1510 000 000 
1 490 000 000 
1 476 000 000 
1 553 000 000 
1 471 000 000 
3 410 000 000 
2 900 000 000 

İhale Tarihi 
23.7.1992 
25.5.1992 
23.7.1992 
23.7.1992 
17.7.1992 
26.4.1991 
12.9.1992 
15.9.1992 
25.5.1992 
16.7.1992 
25.9.1992 
23.7.1992 
25.5.1992 
16.7.1992 
23.7.1992 
23.7.1992 
24.4.1992 
16.9.1992 
16.7.1992 
28.9.1992 
15.6.1992 
16.7.1992 
16.7.1992 
16.7.1992 
23.7.1992 
28.9.1992 
16.7.1992 

* Yönetim Kurulumuzun 9.5.1991 tarih ve 271 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Yine Yönetim 
Kurulumuzun 19.3.1992 tarih ve 139 sayılı kararına istinaden aynı yükleniciye tekrar ihale edil
miştir. 
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Keşif Bedeli 

Milyon TL, 
1 555 000 000 
L525 000 000 
1 715 000 000 
6 500 000 000 
10 322 514 366 
2 490 000 000 
2 300 000 000 
Teklif bedel 

4 000 000 000 

İşin Adı 
Temelli (Ankara) 
Uludere (Şırnak) 
Erzincan Posta -Telgraf Müd. Tadilatı 
Erzincan Prf. Başmüd. Sosyal Tesis 
Ank-Gölbaşı Uydu Yer. İst. ENH ln§. 
İstanbul Gayrettepe Tadilat 
İstanbul Fabrika Tadilat 
36 Adet Prf. Karakol Binası 

6. Grup Prf. Karakol Binası 
Tunceli-Mercimek R/L 
Tunceli-Pülümür R/L , 
Kars-Iğdır R/L 
Ağrı-Diyadin R/L 

7. Grup Prf. Karakol Binası 4 000 000 000 
Siirt-Baylan R/L 

Siirt-Tillotepe TV Yard. Ver. 
8. Grup Prf. Karakol Binası 4 000 00Ö 000 
Bingöl-Şerefdoğu R/L 
Bingöl-Kuruca R/L ' - -

Bingöl-Kılkoçantepe 
Elazığ-Malatya TV Ana Ver. 
Hatay-Çobandede TV Ver. İst, Anten Kulesi 1 137 000 000 

26 Adet 20-30 m. TV 646 000 000 
Akt. istanbul Kulesi 

25 Adet 320-30 m. TV 598 000 000 
Akt. İstanbul Kulesi 
34 Adet 20-30 m. TV 778 000 000 

Aktb İstanbul Kulesi 
1 1993 YILINDA İHALESİ YAPILAN BİNALAR 

işin Adı Keşif Bedeli Milyon TL. 

Aydın Söke 4 670 

Çankırı Bayramören 1 800 

Eskişehir Mihalgazi 1 840 
İstanbul Göztepe 6 100 

izmir Mordoğan 1 685 

0 : 1 

İhale Tarihi 
16.7.1992 

16.7.1992 
5.6.1992 
25.5.1992 

15.6.1992 

25.5.1992 
25.5.1992 

15.4.1992 
22.5.1992 

22.5.1992 

22.5.1992 

1.6.1992 

1.5.1992 

1.5.1992 

1.5.1992 

İhale Tarihi 

29.31993 

27.4.1993 

8.3.1993 

5.4.1993 

28.1.1993 
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Keşif Bedeli 
Milvon TL. 

1 870 
1870 ' 
1 839 
1785 
3 200 
9 300 
2 545 
1780 
1 780 
1720 

0 : 1 

İhale Tarihi 
18.2,1993 
16.2.1993 
18.2.1993 
2.3.1993 
9.3.1993 
8.3.1993 
9.4.1993 

12.3.1993 
19.1.1993 
19.1.1993 

T.B.M.M. B : l 

İşin Adı 
Niğde Elmalı 
Konya Yalıhöyük 
Niğde Altunhisar 
Aksaray Güzelyurt 
Karaman Ermenek 
Tarsus Hizmet 
Sinop Durağan 
Zonguldak Yortanpazarı 
Bolu Melenağzı . 
Bartın Arıt 

138:— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT Spor Kulübüyle ilgili bir ihbara ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/7054) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : PTT Spor Kulübü ile ilgili olarak Başbakanlıktan, Bakanlığa ve PTT Genel Müdürlü
ğüne intikal ettirilen Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının makamdan havaleli 2.3.1993 
gün ve 41-3/1993/81 sayılı yazısı ve eki ihbar dilekçesinin hakkında yapılan işlemin neticesi nedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 29.9.1995 
, Kurulu Başkanlığı 

APK : B.l 1.0.APK.0.10.00.A-7/849-25622 
Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 4 Temmuz 1995 gün ve A.01.0.GMS.0.10.00.02-7/7054-14631/52458 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri ilgi yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in 7/7054-14631 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
Cevap Formu 

(7/7054-14631) 
Soru : PTT Spor Kulübü ile ilgili olarak Başbakanlıktan, Bakanlığa ve PTT Genel Müdürlü

ğüne intikal ettirilen Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının makamdan havaleli 2.3.1993 
gün ve 41-3/1993/81 sayılı yazısı ve eki ihbar dilekçesinin hakkında yapılan işlemin neticesi nedir? 

- 229 -



T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
Cevap : Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu' nun Bakanlığımıza muhatap 18.2.1993 gün 

ve 903 sayılı yazıları ekinde gönderilen bir ihbar dilekçesi, Teftiş Kurulu Başkanlığımızca 2.3.1993 
gün ve 41-3/1993/81 sayılı yazı ekinde incelenmek üzere PTT Genel Müdürlüğüne intikal ettiril
miştir. 

PTT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılan inceleme sonucunda dü
zenlenen 22.4.1993 gün ve 10 sayılı İnceleme Raporunda, soru önergesinde yer alan PTT Spor Ku
lübü ile ilgili olarak; 

"PTT Spor Kulübü faaliyetlerinin, 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve Ankara PTT Gençlik ve 
Spor Kulübü Ana Tüzüğünün 25 inci maddesi gereğince kulüp Denetim Kurulu tarafından denet
lenip, düzenledikleri raporu Kulüp Yönetim Kuruluna sundukları" 

anlaşılmıştır. 

Gereğinin, spor kulüplerinin denetlenmesi ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; mezkûr ra
porda da belirtildiği üzere, denetim yetkisine haiz Kulüp Denetim Kurulunca yapılacağı ve yetki
nin bu Kurula ait olduğu meşkûr mevzuat hükmüdür. 

139. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Türk Telekom A.Ş. ile Posta İşletme Genel Mü
dürlüğünde yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı 
(7/7055) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : 1. Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve yardımcılarının atanma usul
leri ne şekilde yapılmıştır? Atanmaları yasal mıdır? Atanmalarında üçlü kararname şartı var mıdır? 
Varsa, bu şart dahilinde mi atanmaları yapılmıştır? 

2. PTT Genel Müdürlüğü, Türk Telekom A.Ş. ile Posta İşletme Genel Müdürlüğü olarak iki
ye ayrıldığına göre, Posta İşletme Genel Müdürlüğüne yeniden atama yapılması gerekmez mi? Ge
rekiyorsa, niçin yeniden atama yapılmamıştır? Hukuken PTT olmadığına göre, yönetiminde huku
ken yerinde durmasının izahı nedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 27.9.1995 

Kurulu Başkanlığı 
APK : B.l 1.0.APK.0.10.00.00.A-7/823-25259 
Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4Temmuz 1995 gün ve A.01.0.GMS.0.10.00.02-7/7055-14632/52459 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri ilgi yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

.Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

- 2 3 0 -



T.B.M.M. B : 1 1 .10.1995 O : 1 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in 7/7054-14632 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Soru : 1. Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve yardımcılarının atanma usul
leri ne şekilde yapılmıştır? Atanmaları yasal mıdır? Atanmalarında üçlü kararname şartı var mıdır? 
Varsa, bu şart dahilinde mi atanmaları yapılmıştır? 

2. PTT Genel Müdürlüğü, Türk Telekom A.Ş. ile Posta İşletme Genel Müdürlüğü olarak iki
ye ayrıldığına göre, Posta İşletme Genel Müdürlüğüne yeniden atama yapılması gerekmez mi? Ge
rekiyorsa, niçin yeniden atama yapılmamıştır? Hukuken PTT olmadığına göre, yönetiminde huku
ken yerinde durmasının izahı nedir? 

Cevap 1. Bilindiği üzere 10.6.1994 tarih ve 4000 sayılı "Telgraf ve Telefon Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka-
nun"un 1 inci maddesinde; Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin., 4000 sayılı Kanun, 233 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi olduğu, şirket 
ana sözleşmesinin Ulaştırma Bakanı tarafından onaylandıktan sonra faaliyete geçeceği hükme bağ
lanmış, 3.5.1995 tarih ve 4107 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde de Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Genel Kurulu ile Yönetim ve Denetim Kurulunun görev ve yetkileri Yönetim ve Denetim kurulu 
Üyelerinin sayısı ve seçimi, Genel Müdür ve Yardımcılarının atanması usulü ve,niteliklerinin ana 
sözleşmesinde gösterileceği belirtilmiştir. 

Görüleceği üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin şirket statüsünde yapılandırılması kabul 
edilmiştir. 

Bu kanun hükümlerine dayanarak 1 Temmuz 1994 tarih ve 3564 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayımlanan Türk Telekomünikasyon A.Ş. ana sözleşmesinde de atama usulleri belir
tilmiş bulunmaktadır. 

Sözkonusu ana sözleşmenin 13 üncü maddesinde yer alan "Genel Müdür ve Yardımcıları Yö
netim Kurulu Kararıyla atanırlar" hükmü gereğince atama işlemleri yapılmıştır. 

Görüldüğü üzere atamalarda üçlü kararname şartı aranmamaktadır. 
2. Bilindiği üzere 10.6.1994 tarih ve 4000 sayılı "Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Madde

sinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun" ile PTT 
İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon 
A.Ş. şeklinde yeniden yapılandırılması öngörülmüştür. 

Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesiyle de Türk Telekomünikasyon A.Ş. 'nin kuruluş işlem
leri tamamlanıncaya kadar mevcut hizmetlerin Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce yürütüleceği 
hükme bağlanmıştır. 

Bu hükümle geçiş döneminde hizmette herhangi bir kesintiye yer vermemek ve devamlılığı 
sağlamak amacıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kuruluşuna kadar mevcut hizmetlerin T.C. 
Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce ve mevcut yönetimiyle yerine getirilmesi amaçlanmıştır. 

Yukarıda belirtilen 4000 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Posta İş
letmesi Genel Müdürlüğüne yeniden atama yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

140. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT'nin daimi memuriyet harcırahlarına ve 
kaybedilen davalarda ödediği miktara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı 
cevabı (7/7056) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 
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Soru : 1. Görevden alınan ya da görevden alma amacı ile geçici görevlendirilen daimi memu

riyet harcırahlanna ilişkin dokümanları gönderebilir misiniz? Bugüne kadar bu harcırahların 
PTT'ye getirdiği maddî yük nedir? 

2. PTT'nin Danıştay, İdarî ve Hukuk Mahkemelerinde kaybettiği davalar için ödediği maddî 
miktar ne kadardır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 29.9.1995 
Kurulu Başkanlığı 

APK: B.11.0.APK.0.10.00.A-7/841-25618 
Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 Haziran 1995 gün ve A.01.0.GMS.0.10.00.02-7/7056-14633/52460 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri ilgi yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 7/7056-14633 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
Soru 1. Görevden alınan ya da görevden alma amacı ile geçici görevlendirilen daimi memuri

yet harcırahlarına ilişkin dokümanları gönderebilir misiniz? Bugüne kadar bu harcırahların PTT'ye 
getirdiği maddî yük nedir? 

Soru 2. PTT'nin Danıştay, İdarî ve Hukuk Mahkemelerinde kaybettiği davalar için ödediği 
maddî miktar ne kadardır? \ 

Cevap 1. Bilindiği üzere kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla kamu ya
rarı ve hizmet gerekleri göz önünde tutularak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 76 ncı madde
sinin idareye verdiği takdir yetkisi kullanılarak personelin görev yerleri değiştirilmektedir. Bu çer
çevede PTT Genel Müdürlüğünün 4000 sayılı Kanun ile fiilen ikiye ayrıldığı 20 Nisan 1995 tari
hine kadar görev yeri değiştirilen personele mevzuat gereği verilmesi zorunlu Yurtiçi Sürekli Gö
rev Yolluğu ödemesi yapılmıştır. 

i Cevap 2. Kuruluşumuzun 1.1.1994 tarihinden bu yana Danıştay İdarî ve Hukuk Mahkemele
rinde kaybettiği davalar için ödediği miktar 74 939 157 267 TL. olup, bunun 54 229 714 118 
TL.'lik kısmı kamulaştırma davalarına ilişkin bulunmaktadır. 

141. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT'ye ait gayrimenkullerin Türk Telekom 
AŞ. 'ye devredilmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/7057) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru : PTT'ye ait gayrimenkullerin bölüşümünde, çoğunluğun Türk Telekom A.Ş.'ye bırakıl
masının izahı nedir? Gayrimenkullerin büyük çoğunluğunun Türk Telekom A.Ş.'ye bırakılmasıy
la ilerde muhtemel yağmalama operasyonlarına zemin hazırlanmış olunmuyor mu? 
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T. C. 

Ulaştırma Bakanlığı • 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 29.9.1995 

Kurulu Başkanlığı 

APK: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/843-25620 

Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 29 Haziran 1995 gün ve A.Ol.O.GMS^O. 10.00.02-7/7057-14634/52461 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istedikleri ilgi yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 7/7057-14634 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Soru : PTT'ye ait gayrimenkullerin bölüşümünde, çoğunluğun Türk Telekom A.Ş.'ye bıra
kılmasının izahı nedir? Gayrimenkullerin büyük çoğunluğunun Türk Telekom A.Ş.'ye bırakılma
sıyla ilerde muhtemel yağmalama operasyonlarına zemin hazırlanmış olunmuyor mu? 

Cevap : 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanu
na bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 4000 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdür
lüğünün T.C. Posta İşletmesi Genel müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. şeklinde yeniden 
yapılanmasının öngörülmesi üzerine işin gereği ve hizmet ağırlıkları göz önüne alınarak hakkani
yet ölçüleri içerisinde gayrimenkullerin her iki kuruluşa paylaştırılması yapılmıştır. 

Bu paylaşımda toplam 5 895 adet olan idare malî gayrimenkullerden sadece R/L İstasyonu ve 
santral binası olarak kullanılan ve posta hizmeti ile hiçbir şekilde ilgilendirilemeyen 442 adet bina 
Türk Telekom A.Ş.'ye, geri kalan 5 453 adet binadan 1 431 adedi Posta İşletmesi Genel Müdürlü
ğüne, 1 541 adedi Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye ve TRT'ye devir yapılması muhtemel 2 481 
adet TV aktarıcı, yansıtıcı, radyo istasyon binası da şimdilik Türk Telekomünikasyon A.Ş. bünye
sinde bırakılmıştır. 

İşin ve hizmetin gereği olarak yapılan gerçek ve adil devlet malı ayrımı hakkında ve hele 
6.5.1995 tarih ve 4107 sayılı (T. T. Özelleştirme) Kanun hükümleri muvacehesinde "Muhtemel 
Yağmalama Operasyonu" nitelemesi çirkin ve gerçek dışı bir değerlendirme sayılmalıdır. 

142. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT Spor kulübüne bağış yapan firma ve müte
ahhitlere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/7059) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Soru : PTT Spor Kulübüne bağış yapan firma ve müteahhitler kimlerdir? Bunların isim ve ad
reslerini bildiren bilgileri bir liste dahilinde gönderebilir misiniz? 
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T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : 1 
T. C. 

Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 27.9.1995 

Kurulu Başkanlığı 
APK : B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/824-25260 
Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 4 Temmuz 1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7059-14636/52463 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri ilgi yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ali Şevki Erek 
Ulaştırma Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 7/7059-14636 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Soru: PTT Spor Kulübüne bağış yapan firma ve müteahhitler kimlerdir? Bunların isim ve ad
reslerini bir liste dahilinde gönderebilir misiniz? 

^ Cevap : T.C. Posta işletmesi Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye iş yapan 
firma ve müteahhitlerden PTT Spor Kulübüne bağışda bulunan firmaların isim ve adresleri aşağı
dadır. 

Netaş: Alemdar Cad. Ümraniye 81244/İstanbül 
Teletaş : Alemdar Cad. Ümraniye 81257/İstanbul 

Simko : Büklüm Sok. No: 21 06660/Kavaklıdere-Ankara 

Hes Kablo : Necatibey Cad. Yeşilırmak Sok. No: 3/13 Ankara 
Kavel Kablo: Çayırbaşı Sok. No: 1/1 İstinye/İstanbul 

İska Kablo : Ahmet Fetgani Sok. No: 160/2 Teşvikiye/İstanbul 
Özgün Kablo : Şeker Pınar Köyü İplikderesi Mevki-i Gebze/Kocaeli 
Eta Kablo : Meşrutiyet Cad. Anlar İşhanı No: 174/4 Şişhane/İstanbul 

Telerko : Vefabey Sok. No: 5 Kat 2-3 Gayrettepe/İstanbul 

Erko İnşaat: Selvili Sok. No. 9/4 4. Levent/İstanbul 
Oba İnşaat: Mithatpaşa Cad. No: 62/6 Kızılay/Ankara 

DKY İnşaat: Cinnah Cad, Mesnevi Sok. No: 3/4 Çankaya/Ankara 

İŞET İnşaat: Karabaş Mah. Leyla Atatürk Cad. No: 35/1 İzmit 

143. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, PTT Genel Müdürvekilliği döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/7065) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Severi 
Bilecik 
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T.B.M.M. B : l 1 .10.1995 0 : 1 
Soru : Danıştay 5 inci Dairesinin Esas No: 1993/4085, Karar No: 1993/4138 sayılı kararının 

son mısrasında: "Olayda PTT İşletme Genel Müdürünün görevinden ayrılması nedeniyle hukuken 
açık bulunan kadroya, yukarıda belirtilen kurala uyulmadan bakan onayı ile vekaleten atanan PTT 
İşletme Genel Müdür Yardımcısı Veli Bettemir'in Başkanvekili olduğu yönetim kurulu tarafından 
davacı hakkında uygulanan işlem yetki unsuru yönünden sakat, dolayısıyla hukuka aykırı bulun
maktadır. " ifadesi yeralmaktadır. 

Halböyle iken, o zaman Genel Müdürvekili Veli Bettemir'in vekilliği süresince ihalelere im
za atmasının hukukî dayanağı nedir? Yani, 1991-1.5.1993 tarihleri arasındaki Genel Müdür Vekil
liği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği hukuken geçerli midir, yoksa geçersiz midir? Geçersiz 
ise, bu tarihler arasındaki tüm ihalelerde geçersiz sayılmaz mı ve ihaleleri kaybeden firmaların hü
kümete ve PTT aleyhine dava açma hakları doğmuyor mu? 

Ayrıca, yine o tarihler arasında yapılan tüm atamalar hukuken geçerli mi, yoksa geçersiz mi? 
Geçersiz ise, mağdur olan personelin kurum aleyhine dava açma hakkı doğmuş olmaz mı? Tüm 
bunları izah eder misiniz? 

T. C. 

Ulaştırma Bakanlığı 

"Araştırma Planlama ve Koordinasyon 29.9.1995 

Kurulu Başkanlığı 
APK: B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/844-25621 
Konu : Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 4 Temmuz 1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7065-14643/52470 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başkanlığınıza ilettikleri ve tarafımdan yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istedikleri ilgi yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in 7/7065-14643 Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

Soru : Danıştay 5 inci Dairesinin Esas No: 1993/4085, Karar No: 1993/4138 sayılı kararının 
son mısrasında : "Olayda PTT İşletme Genel Müdürünün görevinden ayrılması nedeniyle hukuken 
açık bulunan kadroya, yukarıda belirtilen kurala uyulmadan bakan onayı ile vekaleten atanan PTT 
İşletme Genel Müdür Yardımcısı Veli Bettemir'in Başkanvekili olduğu Yönetim Kurulu tarafından 
davacı hakkında uygulanan işlem yetki unsuru yönünden sakat, dolayısıyla hukuka aykırı bulun
maktadır. " ifadesi yeralmaktadır. 

Halböyle iken, ozaman Genel Müdürvekili Veli Bettemir'in vekilliği süresince ihalelere imza 
atmasının hukukî dayanağı nedir? Yani, 1991-1.5.1993 tarihleri arasındaki Genel Müdür Vekilliği 
ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği hukuken geçerli midir, yoksa geçersiz midir? Geçersiz ise, bu 
tarihler arasındaki tüm ihalelerde geçersiz sayılmaz mı ve ihaleleri kaybeden firmaların hükümete 
ve PTT aleyhine dava açma hakları doğmuyor mu? 

Ayrıca, yine o tarihler arasında yapılan tüm atamalar hukuken geçerli mi, yoksa geçersiz mi? 
Geçersiz ise, mağdur olan personelin kurum aleyhine dava açma hakkı doğmuş olmaz mı? Tüm 
bunları izah eder misiniz? 
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Cevap: Bilindiği üzere Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 14.12.1984 tarih ve 

162 sayılı karan ile "Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Genel Müdürlerinin ayrılmaları halinde (has
talık, istifa, görevden alınma ve bunun gibi) yerlerine yeni genel müdür atanıncaya kadar ilgili Ba
kanın uygun göreceği kişinin vekâlet etmesi" öngörülmüştür. 

Veli Bettemir'in de o tarihlerde PTT Genel Müdürlüğüne bu karara dayanarak bakan onayı ile 
vekâlet ettiği anlaşılmaktadır. 

Önergenizde Danıştay 5 inci Dairesinin E: 1993/4085, K: 1993/4138 sayılı kararına göre Ge
nel Müdür Vekili Veli Bettemir'in vekilliği süresince ihalelere imza atmasının ve o tarihlerde ya
pılan atamaların hukuken geçerliliği konu edilmektedir. 

Bilindiği üzere sözü edilen Danıştay kararı; bir personelin atanmasına ilişkin işlemin iptali ta
lebiyle Ankara 4 üncü idare Mahkemesinde açılan dava sonucundaki temyiz incelemesi dolayısıy
la verilmiş bir karar olup sadece o işlem için geçerlilik taşımaktadır. Danıştay kararında Ekonomik 
işler Yüksek Koordinasyon Kurulunun vekâlete dayanak teşkil eden sözkonusu 162 sayılı Kararı 
ve vekalete ilişkin bakan onayımn iptali ile ilgili bir husus bulunmamaktadır. 

Böyle hukuken mevcut ve henüz iptal edilmediği için muteber olan bir hukukî tasarrufa daya
narak yapılmış işlem ve eylemleri hükümsüz saymanın hukukî esaslara da kamu hizmeti ihtiyaçla
rına da uymayacağı düşünülmektedir. 

Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu kararı ilişikte sunulmuştur. 

EKONOMİK İŞLER YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU 
Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 14.12.1984 tarihinde yaptığı toplantıda; 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Genel Müdürlerinin ayrılmaları halinde (hastalık, vefat, istifa, 
görevden alınma ve bunun gibi) yerlerine yeni Genel Müdür atanıncaya kadar, ilgili Bakanın uy
gun göreceği kişinin vekâlet etmesi 

Kararlaştırılmıştır. 
Başkan 

Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Üye - Üye Üye 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dışişleri Bakanı 
Üye Üye Üye 

Maliye ve Gümrük Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Ulaştırma Bakanı 
Üye Üye Üye 

Tarım Orman ve Sanayi ve Ticaret Enerji ve Tabiî 

Köyişleri Bakanı Bakanı Kaynaklar Bakanı 
Üye Üye Üye 

Kültür ve Turizm Başbakanlık Müsteşarı Y. Devlet Planlama Teşkilatı 

Bakanı Müsteşarı 
Üye Üye 

Hazine ve Dış Ticaret T.C. Merkez Bankası 
Müsteşarı Başkanı 
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144. —Afyon Milletekili Halil İbrahim Özsoy'un, süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/7073) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Tansu Çiller taratmadan yazılı olarak cevaplandırılması
na delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla 

Dr. H. ibrahim Özsoy 

Afyon 
Uzun süredir ancak zar zor devlet desteği ile ayakta duran sütçülük ve buna bağlı olarak süt 

inekçiliği bu sübvansiyonun kaldırılması ile tamamen sahipsiz ve perişan hale geldiğini biliyor mu
sunuz? 

Ayrıca bu arada kayıt dışı ekonomimize çıkar sağlayan naylon sütçülük ve mandıracılık işle
rinin moda olduğundan haberiniz var mı? 

Sütçülerin durumlarının düzeltilmesi için devlet desteğini ne zaman sağlamayı düşünüyorsu
nuz? 

T. C. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 27.9.1995 

Sayı: ÖKM:2-224 

Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kan. Kar. Mud.nün 4.7.1995 gün ve 7/7073-14663 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ülkemiz entansif süt sığırcılığının geliştirilmesi amacıyla, yerli hayvan ırkları yerine üstün ve
rimli süt sığırlarının ikamesiyle süt üretimimizin artırılması hedeflenmiştir. Buna bağlı olarak üre
ticilerin desteklenmesi için, 25.9.1990 tarihine kadar ithal edilen süt sığırlarından edinen yetiştiri
cilere, 1 ve 2 nci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde 1 000 000 TL/Baş, diğer yöre 450 000 
TL./Baş sübvansiyon ödenmiştir. Bu miktarlar 26.1.1994 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yü
rürlüğe giren 94/2 sayılı Tebliğe göre : 

— İthal hayvanlardan edinen yetiştiricilere uygulanacak sübvansiyon, beher hayvan başına 
Bakanlığımızca belirlenen ithal CİF fiyatının % 25'ine, •' 

— İthal hayanlarm yurt içinde doğan yavrularından edinen ve sertifikalı olanlar ile TİGEM İş
letmelerinden alınan en az 3 aylık ilkine gebe düveler için uygulanacak sübvansiyon, beher hayvan 
başına Bakanlığımızca belirlenen ithal CİF fiyatının % 35'ine yükseltilmiştir. 

Bakanlığımız Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, her 6 ayda bir, o günün 
döviz kuru esas alınarak üreticiye ödenecek sübvansiyonun TL. karşılığı tespit edilmekte; böylece 
döviz kurundaki artış oranı üreticiye yansıtılarak mağduriyeti önlenilmcktedir. 

Bu yılın ikinci yarısından itibaren uygulanmak üzere tespit edilen sübvansiyon miktarı % 25 
için 15 950 000 TL., % 35 için ise 22 340 000 TL. dır. 
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Ancak, Bakanlığımızca bu sübvansiyon miktarları da yeterli görülmeyerek, bu oranların % 30-

40'a yükseltilmesi için Başbakanlığa teklif sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. / 

Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

145. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüketim koope
ratifi ve kantinlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Aykon Doğan 'in yazılı cevabı (7/7093) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda dercettiğim sorularımın Sayın Devlet Bakanı Aykon Doğan tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunda delaletizi arz ederim. 28.6.1995 
Musa Demirci 

Sivas 
• Sorularım : 

1. Devletin ticaret yapamayacağı görüşünden hareketle, özelleştirmeyi savunurken, kamu ku
rum ve kuruluşlarının bünyesinde kurulan tüketim kooperatifleri ve kantinlerin durumunu nasıl 
karşılıyorsunuz? 

2. Bu tür tüketim kooperatifleri ve kantinler kamu emlaki işgal ederek ve kamu personeli ça
lıştırarak haksız rekabet yapıyor düşüncesine katılıyor musunuz? 

3. Hemen hemen tamamına yakını devlete yergi ödemeyen bu kantin ve kooperatifler devleti 
zarara uğratmış olmuyorlar mı? 

4. Tüketim kooperatifleri ve kantinlerin sadece kendi personellerine satış yapmaları konusun
da kısıtlayıcı bir hüküm var mıdır? Yoksa, böyle kısıtlama getirmeyi düşünüyor musunuz? 

5. Bu hususta hukukî eksiklikler var mıdır? Varsa nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 25.9.1995 
Sayı: B.02.0.011(35) 415 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 12.7.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/7093-14740/52813 sayılı yazınız. 
Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Tüketim Kooperatifleri ve Kantinleri Konusunda Soru 
Önergesine İlişkin Görüş Yazısı 

Cevap 1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1 inci maddesinde kooperatifler, ortaklıkları
nın meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağla
yıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzelkişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyet
ler, dernekler tarafından kurulan teşekküller olarak tanımlanmıştır. 

Kamu kurumu ve kuruluşlarının bünyesinde çalışanlar tarafından kurulmuş olan tüketim ko
operatifleri de, yine yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ilgili kamu kuruluşundan bağımsız, 
ayrı bir tüzelkişilik olarak faaliyet göstermektedir. 
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Dolayısıyla zaten özel bir kuruluş olan tüketim kooperatiflerinin, ilgili kamu kuruluşunun 

özelleştirme ile bir ilgisi bulunmamakta, ayrıca bazı özel kuruluşların bünyesinde de bu tür tüke
tim kooperatiflerinin kurulduğu bilinmektedir. 

Cevap 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurlar ortak oldukları tüketim ko
operatiflerinin yönetim kurullarında görev alabilmektedir. Dolasıyla devlet memurlarının, ortağı 
olduğu tüketim kooperatifinin yönetiminde görev almaları ve mesai saatleri dışında bu kooperati
finin yönetiminde görev almaları ve mesai saatleri dışında bu kooperatiflerde çalışmalarında yasal 
bir sakınca yoktur. Bunun yanısıra tüketim kooperatifleri ve kantinlerinin Maliye Bakanlığınca 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 67 nci maddesi gereği tespit edilen miktarda kira ödemeleri ve 
sürekli çalışan personellerinin bulunması dolayısıyla haksız rekabet yarattığı düşünülmemektedir. 

Cevap 3. Tüketim Kooperatif ve kantinlerinin ortakları dışında işlem yapmaları durumunda, 
bu yolla sağlanan kazanç, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 13 ve 16 nci 
bendleri uyarınca vergiye tabi olmaktadır. 

Cevap 4. Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesine göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ha
zırlanan Tüketim Kooperatifleri Örnek Anasözleşmesinde; "Kooperatif yalnız ortaklarıyla iş ya
par" hükmüne yer verilmiştir. Tüketim Kooperatiflerinin ortakları dışında işlem yapmaları duru
munda, bu yolla sağlanan kazanç, (5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 7 nci maddesinin 2362 
sayılı Kanunla değişik 16 numaralı bendi uyarınca) vergiye tabi olmaktadır. 

Cevap 5. Tüketim kooperatifleri ve kantinlerine ilişkin hukukî eksiklik olduğu düşünülme
mektedir. 

146. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, günlük bir gazetede yeralan "GAP için İsrail 
ile işbirliği" başlıklı bir habere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in ya
zılı cevabı (7/7097) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular: 
29.6.1995 Tarihli Akit Gazetesinde "Gap İçin İsrail'le İşbirliği" başlıklı bir haber yayınlan

mıştır. 
1. Haberde geçen 38 işletmenin İsraillilere kiralanacağı doğru mudur? 
2. GAP açılış törenlerinde İsraillilerin kullandığı bazı ifadelerle beraber, "İsrail'in gözü 

GAP'ta" iddiaları da değerlendirildiğinde bu kiralama işlemi ülkemiz için sakıncalı değil midir? 
T. C. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 27.9.1995 

Sayı: ÖKM:2-235 
Konu : Sayın Mustafa Ünaldı'nın Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kan. Kar. Gn. Müdürlüğünün 12.7.1995 gün ve 7/7097 sayılı yazısı; 

- 239 -



T.B.M.M. B : l 1 .10 .1995 0 : İ 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Unaldı'nın yazılı soru önergesi incelenmiş olup, GAP Böl

gesindeki 38 işletmenin İsraillilere kiralanacağı doğru değildir. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Refaiddin Şahin 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

147. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, günlük bir gazetede yeralan "Haydar Şen'e 
sorular" başlıklı bir habere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı 
(7/7098) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını delaletlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

1 Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular; 
Akit Gazetesinin 29.6.1996 tarihli nüshasında "Haydar Şen'e Sorular" başlıklı bir haber ya

yınlanmıştır. 
1. Hayder Şen Aksaray ilinde Vali Yardımcısı iken oğlunun Anadolu Lisesi sınavı ile ilgili 

müdahalesi doğru mudur? 
2. Şikâyetçi öğretmenler şimdi nerededirler? Bunlar hakkında yapılan işlemler nelerdir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 23.8.1995 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2198 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: TBMM Başkanlığının 12.7.1995 gün ve Kan. Kar. Md. 7/7098-14760/52869 sayılı yazı

sı. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Unaldı'nın günlük bir gazetede yeralan "Haydar Şen'e So

rular" başlıklı bir habere ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 
1. Aksaray eski Vali Yardımcısı Haydar Şen'in oğlu 26.5.1991 tarihinde yapılan Anadolu Li

sesi sınavına katılmış ve sınavı kazanamamıştır. 
Müfettiş inceleme raporu sonucuna göre Haydar Şen'in oğlunun sınavı kazanması için müda

hale edildiği iddiası sübuta ermemiştir. 
2. Bu öğrenciye sınavda yardım edildiği gerekçesi ile Bakanlığımıza şikâyet dilekçesi veren

lerin, öğretmen olmadığı gibi verilen adreslerde de ikâmet etmedikleri belirlenmiştir. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

148. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, 1995yılı yaş çay fiyatına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (717100) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çay Kurumundan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nafiz Kurt tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 3.7.1995 

Ahmet Kabil 
Rize 

5 Mayıs 1995 tarihinde Rize Çay Kampanyası açılırken devlet adına fiyatı açıklamak üzere Ri-
ye'ye gelen Devlet Bakanı Sayın Nafiz Kurt bütün basının ve televizyonların huzurunda salonda-
kilere 1995 çay kampanyasında birinci sürgünde yaş çay fiyatı 12 000 TL/Kg, ikinci sürgünde 12 
500 TL. dır dedi. Bu bantlar hâlâ Sayın Bakanın kendi sesinden Rize mahallî televizyonlarında ya
yınlanırken, 

Aradan geçen 2 ay sonra Çay Kurumu Genel Müdürü yine aynı televizyonlar da ikinci sürgün 
çay fiyatının 12 250 TL. olduğunu Sayın Bakanın yanlış söylediğini çay fiyatına karışmayacağını 
çay fiyatı işinin tamamen Yönetim Kurulunun işi olduğunu söyleyebiliyor. Bu üslup Devlet gele
neklerimize, bürokrasi anlayışımıza, Devlet ciddiyetine ters düşen bir usul olduğu kanaatindeyim. 

Soru 1. 5 Mayıs 1995 günü Rize'de çay kampanyasını açarken "Yaş Çay Fiyatı birinci sürgün 
12 000 TL/Kg, ikinci sürgün 12 500 TL. sidir" diye konuşmadınız mı? 

Soru 2. Bütün basın ve televizyonlar huzurunda ikinci sürgün fiyatını 12 500 TL. olarak açık
ladıktan sonra bu fiyatın beher kiloda 250 TL. düşürülmesi Devlet adına söz vermiş bir Sayın Ba
kan için zaaf değil midir? 

Soru 3. Bu şekilde fiyat açıkladıktan sonra size bağlı bir bürokratın 2 ay sonra başka bir fiyat 
açıklaması ve fiyata Bakan karışmaz demesi Devlet geleneklerine ve ciddiyetine yakışan bir dav
ranış mıdır? 

Soru 4. Son 3 yıldır Çay Kurumu Genel Müdürlüğü araştırmadan uygulaması mümkün olma
yan ve sonradan bir kısmından vaz geçilen bazı kararlar almaktadır. (Bayilerin tespiti, bayi karla
rı, ihracat girişimleri, reklam işleri ve en son kalite firesi diye istismara açık uygulamalar) bu uy
gulamalar müstahsili mağdur ettiği gibi devlete de faydası olan uygulamalar değildir. Bundan son
ra bu gibi kararları kontrol etmeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 22.8.1995 

Sayı: B.02.0.009-31.2/0617 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in 7/7100-14763/52876 sayılı yazılı soru önergesine ve

rilen cevabımız ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nafiz Kurt 

Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı Sayın Nafiz Kurt'un Cevaplaması İstemiyle Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in 
TBMM'ne Sunduğu 3.7.1995 Tarih ve 7/7100 - 14763 Sayılı Soru Önergesine Verilen Cevaplar 

Soru 1. 5 Mayıs 1995 günü Rize'de çay kampanyasını açarken "Yaş Çay Fiyatı birinci sürgün 
12 000 TL/Kg. ikinci sürgün 12 500 TL. sidir" diye konuşmadınız mı? 
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Soru 2. Bütün basın ve televizyonlar huzurunda ikinci sürgün fiyatını 12 500 TL. olarak açık

ladıktan sonra bu fiyatın beher kiloda 250 TL. düşürülmesi Devlet adına söz vermiş bir Sayın Ba
kan için zaaf değil midir? 

Cevap 1-2. 1995 yılı yaş çay fiyatları I inci sürgün döneminde 12 000 TL/Kg. II nci sürgün ve 
III üncü sürgün dönemlerinde 12 500 Kg. olarak uygulanmaktadır. 

1995 yılı fiyat politikalarımız kampanyada olduğu gibi, Sayın Ahmet Kabil'in T.B.M.M.'de-
ki gündem dışı konuşmasına Sayın Bakanımızca verilen cevapta da açıklanmıştır. Yine Temmuz 
aymdaki gündem dışı konuşmalarda da Sayın Bakanımızca konuya açıklık getirilmiştir. 

Soru 3. Bu şekilde fiyat açıkladıktan sonra size bağlı bir bürokratın 2 ay sonra başka bir fiyat 
açıklaması ve fiyata Bakan karışmaz demesi Devlet geleneklerine ve ciddiyetine yakışan bir dav
ranış mıdır? 

Cevap 3. Yaş çay fiyatları ve politikaları Genel Müdürlüğümüz teklifleri Bakanlığımızca uy
gun görülmesi ile uygulamaya alınır. 

Bakanlığımızca uygun görülen uygulama politikalarının aksine bir yorum veya fikir beyanın 
da bulunulması Genel Müdürlüğümüzce yapılmıştır. 

1995 yılı yaş çay kampanyası 3 yıllık uygulanan program ve reformlar doğrultusunda 30 yılın 
en yüksek fiyat-en iyi kalite prensibi ile devam etmektedir. 

Soru 4. Son 3 yıldır Çay Kurumu Genel Müdürlüğü araştırmadan uygulaması mümkün olma
yan ve sonradan bir kısmından vaz geçilen bazı kararlar almaktadır. (Bayilerin tespiti, bayi karla
rı, ihracat girişimleri, reklam işleri ve en son kalite firesi diye istismara açık uygulamalar) bu uy
gulamalar müstahsili mağdur ettiği gibi devlete de faydası olan uygulamalar değildir. Bundan son
ra bu gibi kararlan kontrol etmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap 4. 1.1.1995 tarihinden itibaren uygulamalarına geçilen "Bayilik Sistemi"nin ön çalış
maları bu tarihten 2 yıl öncesinden başlatılmış ve 1992 öncesi birkaç büyük bayi tekeli kurulmuş 
ve İl Bayiliği şeklinde uygulamaya konulan bayilikler için yapılan çalışmalarda o ilde son beş yıl
da tüketilen çay miktarı, o ilin nüfusu, sosyo-ekonomik yapısı, coğrafî konumu, ulaşım ve ticarî 
ilişkilerin yoğunluğu gibi etkenler dikkate alınmıştır. 

Bu verilerden hareketle, her ilde ihdas edilecek bayilik sayısı tespit edilmiş ve bu sayıya göre 
il kotaları (aylık ve yıllık çay satış miktarı) belirlenmiştir. 

Yapılan bu hazırlıklar sonucu Ağustos-Eylül 1994 ayları içerisinde başta Resmî Gazete olmak 
üzere Türkiye'de günlük çıkan tirajı en yüksek 4 gazeteye ikişer kez ilan verilmek suretiyle kamu
oyuna duyuruda bulunulmuş ve isteklilerin bayilik konusunda teklifte bulunmaları istenmiştir. 

Verilen teklifler oluşturulan komisyon marifetiyle değerlendirilmiş ve durumu uygun olanlar, 
sözleşme yapılmak suretiyle Çaykur Bayiliği sıfatına haiz kılınmıştır. 

Bayi kârlarının tespiti ve günün ekonomik koşulları ve carî faiz hadleri dikkate alınarak ve ge
nel konjonktürün öngördüğü kriterler içerisinde tespit edilmektedir. 1992 öncesi olduğu gibi hak
sız kazanca yol açan nakliye primleri ve promasyon primleri kaldırılmıştır. 

Ekonomik konjonktür değişmeleri hassas bir şekilde takip edilmekte ve gereken önlemler sü
ratle alınmaya çalışılmaktadır. 

İhracat girişimlerimiz, dünya çay piyasasında oluşan fiyat teşekkülüne paralel arz ve talep 
doğrultusunda olmaktadır. 

Reklam konusundaki çalışmalarımız, Hükümetimizin uygulanmasını istediği "Tasarruf Ted
birleri Genelgesi" doğrultusunda, Başbakanlıktan izin alınmak kaydıyle, ayrılan ödenekler çerçe
vesinde sürdürülmektedir. Anlaşmalı reklâm ajansı ile işbirliği yapılarak, reklâm faaliyetlerine ku
ruluşumuz devam etmektedir. 
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Yaş çay alımı ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzce Yaş Çay Alım Talimatı ile düzenle

nir. 1995 Yılı Alım Talimatında üretici aleyhinde hiç bir hüküm ihtiva etmemektedir. Tersine, % 8 
olan vasıfsız yaprak oranı % 15'e çıkarılmıştır. Bu da üretici lehinde bir uygulamadır. Üretici le
hinde olan diğer bir uygulama ise yaprak tanımında görülür. Şöyleki: 1995 Yılı Alım Talimatında 
yaş yaşrak tarifi "1 tomurcuk ile bunu takip eden 1 inci ve 2 nci taze ve körpe yapraklardan ibaret
tir." şeklinde iken, bu tarif, plantasyonlarımızda mevcut yaprak figürlerini ihtiva edecek şekilde 
değiştirilerek taze plan ve tomurcuk, tomurcuğu takip eden yaprakçık, 1 inci ve 2 nci ve bunları ta
kip eden taze 3 üncü yapraklar ile taze ve çift kör yapraklar ürün olarak kabul edilmiştir. 

Yaş çay yaprağı satışındaki stopaj Ticaret Bankasındaki tescil işlemleri aracılığı ile % 4'den 
2'ye indirilerek 1 kg için 250 TL/Kg bir kaynak üretici gelirine ilave edilmiştir. 

149. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, günlük bir gazetede yeralan "İmam Hatiple
re Oyun Var'' başlıklı bir habere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı ceva
bı (7/7102) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını delaletlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular : 
Yeni Şafak Gazetesinin 20.5.1995 tarihli nüshasında "İmam Hatiplere Oyun Var" başlıklı bir 

haber yayınlanmıştır. 
1. Haberde iddia edildiği gibi temel eğitimin İHL'lerinin orta kısmını kapatmak gibi bir hede

fi var mıdır? 
2. Temel Eğitim de İHL'lerinin yeri ne olacaktır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 15.9.1995 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2402 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 13.7.1995 gün ve Kan. Kar. Md. 7/7102-14775/52910 sayılı yazı

sı. ' 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın günlük bir gazetede yeralan " İmam Hatiplere 

Oyun Var" başlıklı bir habere ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 
İlköğretimin 8 yıla çıkarılması ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Din Öğretimine herhangi 

bir sınırlama getirilmemektedir. 
1995-1996 öğretim yılında uygulamaya konulan yeni sınıf geçme sisteminde İmam Hatip Li

selerimizin mevcut statülerini değiştirecek herhangi bir hüküm yer almamaktadır. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 
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150. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın şeker ihracatı ve ithalatına ilişkin sorusu ve 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un yazılı cevabı (7/7105) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda gereğini arz ederim. 6.7.1995 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Son günlerde, bazı basın ve yayın organlarında, Türkiye'de çekilen şeker sıkıntısının başta 
İsrail ve Ermenistan'a olmak üzere ucuz şeker ihracatından kaynaklandığı yolunda haberler yer al
maktadır. 

Buna göre; 
1. İsrail'e şeker satıldı mı, satıldıysa hangi tarihlerde, kaç liradan ve ne kadar satılmıştır?. 
2. Ermenistan'a şeker satıldı mı, satıldıysa hangi tarihlerde, kaç liradan ve ne kadar satılmıştır? 
3. Türkiye'deki şeker sıkıntısını gidermek üzere şeker ithalatı yapıldı mı yapıldıysa kimler ta

rafından, kaç liradan ve ne kadar ithalat yapılmıştır? 
4. Şayet şeker ithalatı yapılmadıysa, Türkiye'deki bu şeker sıkıntısını yakın vadede nasıl gi-

• dermeyi düşünüyorsunuz? 

T.C. : 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 18.9.1995 
Sayı: B 140 BHİ 01-580 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 13.7.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7105-14784/52954 sayılı yazınız. 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, şeker ihracatı ve ithalatına ilişkin olarak tarafım

dan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Hasan Akyol 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın yazılı sorularına cevabımız : 
Cevap 1 : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 1990-1995 yılları arasında yaptığı şeker ihraca

tı, ülke, miktar ve değer bazında olmak üzere ilişikteki listede gösterilmiştir. 
Cevap 3 : Türkiye'de şeker açığını gidermek için bugüne kadar Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş.'ce 94 200, özel firmalarca 82 000 ton şeker ithal edilmiştir. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Eylül ayı sonuna kadar 37 000 ton daha ithalat yapacaktır. Özel firmaların 100 000 ton daha itha
lat yapacakları tahmin edilmektedir. 

T.Ş.F.A.Ş.'nin Bağlantı Miktarları ve Fiyatları C+F Olarak 
Top./Ort. 

Miktar ton 33 000 28 800 13 600 9 800 32 000 14 000 131200 
Fiyatı $ ton 470 467 468 469 457 455 464 28 

Özel sektörün ithal fiyatları da 429 $/ton ile 505$/ton arasında değişmektedir. 
Cevap 4 : 1995 ve 1996 yıllarında oluşacak şeker açığı ithalat yoluyla karşılanacaktır. 
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Ülkeler Miktar/Ton 

Kıbrıs 

Bulgaristan 

İran 

Irak 

Suriye 

BDT 
Nahcivan 

Gürcistan 

Çerkezistan 

Azerbaycan 

Ukrayna 

Özbekistan 

Ermenistan 

Tacikistan 

Kazakistan 

Türkmenistan 

Hırvatistan 

Makedonya 

İspanya 

Lübnan 

150 

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 

1990 . 

Tutar/$ 

86 178,27 

1991 

. Miktar/Ton Tutar/$ 

225 126574,65 

7591 2555891 

37519 12039781 

39150 13197669,10 

500 158000 

2268 719860 

1990 - 1995 
Ülke le r Baz ında Kristal Şeke r İhracat ı 

Miktar/Ton 

125 
23 240 

94052850 

59571 

11200 

48900 

4200 

11633 

1470 

15080 

7000 

46292500 

460 
1000 

425 

-
-

2220 

-
_ 

1992 

Tutar/$ 

72072 

6291006 

18780627 

18004960 

2938048 

13368565 

1291445 

3558215 

461000 

4355099 

2184880 

12220300 

144512 

305000 

112634 

-
-

655355 

-
_ 

1993 

Miktar/Ton 

-
50304400 

122670800 

82200200 

• 37098500 

-
1940 

19278050 

1000 

3 669500 

-
134735 

-
6788150 

-
50 

-
. 6655 

1162300 

1125 

Tutar/$ 

-
14562229 

43634890 

23987359 

10575681 

-
587621 

5838913 

292520 

1123 821' 

-
38000059,83. 

-
2138267,55 

-
12950 

-
1011020 

1799980 

329400 
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Ülkeler Miktar/Ton 

Yunanistan 

Romanya 

Arnavutluk 

Libya 

Ürdün - . 

Mısır 

İsrail 

Hindistan 

Mersin Ser. Böl. -

İzmir Ser. Böl. -

Trabzon Ser. Böl. -

Rusya Federasyonu -

Bosna Hersek -
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1990 

Tutar/S 
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Miktar/Ton 

-
63 413 
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-
-
-

3 699 

-
2000 

20 

-
-
-

396 103 350 

1992 

Tutar/$ 

-
18588805 

27401 

-
-
-

.927660 

-
602663 

5293 

-
--

-
113 952 805 

1993 

Miktar/Ton 

112500 

35085450 

- , 
-

-
-
-

268 

-
. . -

53 719150 

503 858250 

Tutar/$ 

42188 

10457434 

-
-
-
-
-
-

85760 

-
-

15 164149 

'-
14578997938 
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151. -Nevşehir Milletvekili MehmetElkattnış'ın, 1995yılındaki şeker açığına ilişkin sorusu 

ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un yazılı cevabı (7/7106) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini saygı ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Sorular: 
1. 1995 yılında ülkemizin şeker açığı ne kadardır? 
2. 1995 yılındaki şeker açığının ne kadarı ithalatla karşılanacaktır? 
3. Yapılacak ithalatın ne kadarını özel kesim, ne kadarını kamu kesimi yani Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. yapacaktır? 
4. Şeker ithalatında ne kadar sübvansiyon yapılacaktır? 
5. Şekerin ülkemizdeki kg. maliyeti (vergi ve kâr dahil) ne kadardır? İthalat halinde kg. ma

liyeti (vergi ve kâr dahil) ne kadardır? 
6. Şekerdeki bu açığın önlenmesi için 1995 ve 1996 yıllarında ne gibi tedbirler düşünülmek

tedir? 
T.C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 5.9.1995 

Sayı: B 140 BHİ 01-572 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.7.1995 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/7106-14792/59666 sayılı yazınız. 
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 1995 yılındaki şeker açığına ilişkin olarak tarafım

dan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Hasan Akyol 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın yazılı sorularına cevaplarımız : 

Cevap 1 : Türkiye'de şeker talebini, iç tüketim yanında sınır ticareti, şekerli mamuller ihracı 
ve spekülatif amaçlı stoklar belirlemektedir. 1994 yılında hüküm süren kuraklığın neden olduğu 
üretim düşüşü yüzünden 1995 yılında 150-200 bin ton şeker açığı olacağı hesaplanmaktadır. 

Cevap 2 : 1995 yılı şeker açığının tamamı ithalatla kapatılacaktır. 
Cevap 3 : Şeker açığının kapatılabilmesi için Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Sanayi ve Ti

caret Bakanlığı, T.Ş.F.A.Ş.'nin şeker ithali ile görevlendirilmesi için Şubat 1995 ayında DTM'na 
müracaatta bulunulmuş, ancak konu GATT ve Gümrük Birliği taahhütleri çerçevesinde değerlen
dirilerek 3.5.1995 tarih ve 95/6819 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 250 bin ton şeker ithal izni özel 
ve resmî sektör ayrımı yapılmaksızın 100 $ / ton TKF alınmak kaydıyla verilmiştir. Özel sektörün 
ithalat yapmayacağı görüldüğünden bu defa 25.6.1995 tarih ve 6996 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile T.Ş.F.A.Ş. 150 bin ton şeker ithali ile görevlendirilmiştir. Dünya piyasalarında fiyatların yük
selmesi ve şeker bulunamaması nedeniyle bu defa Eylül ayı sonuna kadar olmak üzere 5.7.1995 ta-
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rih ve 95/7054 sayılı kararla özel sektöre ve T.Ş.F.A.Ş.'ne 200 bin ton daha ithal izni verilmiştir. 
Böylelikle özel ve kamu kesimine toplam 600 bin ton ithal izni verilmiş olmaktadır. 

21.8.1995 tarihi itibariyle T.Ş.RA.Ş. 94 200 ton, özel kesim ve 82 bin ton ithalat gerçekleştir
miştir. 

Eylül ayı sonuna kadar T.Ş.RA.Ş. 37 bin ton ithalat gerçekleştirecektir. Özel sektörün 100 bin 
ton ithal şekeri getireceği tahmin edilmektedir. 

Cevap 4 : Şeker ithalinden ton başına 100 $ / TKF ve % 3 gümrük vergisi alınmaktadır. 
T.Ş.F.A.Ş. ve özel sektöre herhangi bir sübvansiyon sözkonusu değildir. Ancak T.Ş.F.A.Ş.'ne gö
revli olarak ithal ettiği 86 bin ton için satış fiyatı artı % .10 kâr ile ithal maliyeti farkı kadar "görev 
zararı" tahakkuk ettirecektir. Şeker ithal ve satışı devam ettiğinden kesin rakam vermek mümkün 
olmamakla beraber 400-450 milyar lira civarında görev zararı oluşacağı hesaplanmaktadır. 

Cevap 5 : Yeni ürün şekerin kg. maliyetinin 39 660.- TL. olacağı, ithal şekerin kg. maliyeti
nin ise kâr dahil 32 373.-TL. olacağı (1 $= 47 500.-TL.) hesaplanmaktadır. 

Cevap 6 : Pancar ekim alanlarının genişletilmesi ve üretimin artırılması yönünden pancar fi
yatları üreticileri tatmin edecek düzeyde açıklanmıştır. Ayrıca Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. üre
ticilere gübre, tohum ve diğer aynî ve nakdî avansların yeterli miktarda verilmesi çalışmalarını sür
dürmektedir. Bugüne kadar pancar çiftçisine 4,5 trilyon liralık avans,ödemesinde bulunulmuştur. 

Kuraklığın ve üreticilerin bir önceki yıl fiyatlarını yeterli bulmaması yüzünden 1995 yılında, 
programlanandan 1 milyon dekar az ekim yapılmıştır. Bu noksanlık 1996'da yaklaşık 400 bin ton 
şeker açığına neden olacaktır. Yeni fiyat ve destekleme politikalarımız 1997 yılında ithalata gerek 
kalmayacak üretimi sağlamaya yönelik olmaktadır. 

152. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe gecekondu önleme bölgesi imar 
planında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulha-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/7108) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve îskân Bakanı Sayın Erman Şahin tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
17.6.1991 onanlı 1/1000 ölçekli Maltepe Gülsuyu Esenket'te Gecekondu Önleme Bölgesi 

İmar Planında rekreasyon alanı iken 2059 Ada 16 Parscl'i park ve akaryakıt istasyonuna çeviren 
plan tadili ve yerin kiraya verilmesi ile ilgili olarak Bayındırlık Bakanlığı 1995 yılı bütçesi görüşü
lürken, daha sonra 1.3.1995 tarihinde iki kez gündem dışı konuşmalarla dile getirmiş ve bu konu 
Bakanlıkça tahkikat başlatılmış ve beş üst düzey yöneticisi görevden alındığı bazı basın organları
na yansımıştır. 

Soru 1: Usulsüz yapılan bu plan tadili Bakanlıkça iptal edildi mi? 
Soru 2 : Usulsüz yapılan ve gayrimenkul ihalesi iptal edildi mi? 
Soru 3 : Bu ihalenin usulsüz olarak yapıldığı Bakanlık müfettişlerince tespit edildiği basına 

yansıdı, usulsüzlük yapanlar mahkemeye verildi mi? Verildi ise şu anda mahkeme ne safhadadır? 
Soru 4 : İstanbul İli Maltepe Küçükyalı Mahallesi sahil dolgu alanı yasalara aykırı olarak Ba

kanlıkça plan tadili yapılarak askıya asılmak üzere Maltepe Belediyesine gönderilmişti, bu konuda 
bir soruşturma yapılmış mıdır? 
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Soru 5 : Yapılan plan tadili hem kıyı kanunu ve hem de turizm yasasına aykırıdır, bu olayda 

diğer usulsüz kanunsuz olayların bir parçasıdır, bu konuda sorumlular hakkında bir işlem yapılmış 
mıdır? Yapılmamış ise bu konuyu yeniden bir incelemeye tabi tutacak mısınız? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 18.9.1995 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3516 

Konu: Halit Dumankaya'nın 
Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 13.7.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7108-14802/52984 sayılı ya

zısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın "Maltepe gecekondu ön

leme bölgesi imar planı" hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımız 30 yıla aşkın bir süreden beri ülkemizin fiziksel planlamasını kendisine verilen 
yasal yetkileri çerçevesinde planlama, şehircilik ve kamu yararı ilkelerini gözönüne alarak gerçek
leştirmektedir. 

26.7.1994 tarihinde Bakanlığımızca yapılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği de yasa koyucu ta
rafından Bakanlığımıza verilen yetkiler doğrultusunda 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile 3811 sa
yılı Kanun uyarınca yapılmış bulunmaktadır. 

. Sözkonusu plan değişikliği yapılmadan önce arazinin konumu nedeniyle ilgili olan kurum ve 
kuruluşların (Karayolları Genel Müdürlüğünün 25.2.1994 gün ve 1502/57-627-4-0628 sayılı yazı
sı ile Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün 8.3.1994 gün ve 02287 sayılı yazıları) görüş
leri alınmış ve bu görüşler doğrultusunda plan değişikliği de yukarıda belirtilen yasa uyarınca 
26.7.1994 tarihinde onaylanmıştır. 

Bakanlığımızca yapılan plan değişikliği incelendiği zaman sözkonusu alanda imar planı deği
şikliği ile sadece akaryakıt istasyonu getirilmemiş olup, aynı zamanda kamu yararını içeren ve böl
genin sosyal ve teknik aktivitesini sağlayacak park alanı kullanımı da getirilmiştir. 

Yine İstanbul İli Maltepe Küçükyalı Mahallesinde Bakanlığımızca 21.10.1994 tarihinde yapılan 
plan değişikliği teklifi de önergede belirtildiği gibi yasalara ve mevzuata aykırıjolarak yapılmamıştır. 

i • 
Bilindiği gibi 14.7.1990 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7 nci 

maddesi ile kamu yararının gerektirdiği hallerde, uygulama imar planı kararı ile deniz göl ve akar
sularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi kazanabileceği ve 
bu alanlara ait imar planlarının ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınmak suretiyle Bakanlığımızca 
onaylanacağı belirtilmiştir. 

Bakanlığımızca yukarıda belirtilen yasa uyarınca Maltepe Dragos-Kartal-Pendik arasında sa
hil yolu yapılması ve diğer kullanım kararlarını (Park, Çaybahçesi vb.) içeren 1/5000 ölçekli Dol
gu Alanı Nazım İmar Planları onaylanmıştır. Daha sonra Maliye Bakanlığının (Millî Emlak Mü
dürlüğü) 3.5.1992 gün ve 3129/2195 sayılı yazıları ile bu dolgu alanı sınırları içerisinde kalan bir 
kısım alanın kiralanmak istenildiği belirterek 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmeliği çerçe
vesinde Bakanlığımızın görüşü istenilmiştir. 

Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda sözkonusu alanda; 3621" sayılı Kıyı Kanunu ile 
ilgili yönetmeliğinin 30.3.1994 gün ve 21830 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıyı Kanununun 
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uygulanmasına dair yönetmeliğin bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında yönetmeliğin 4 üncü 
maddesinde belirtilen yapı ve tesislerin dışında hiçbir tesis yapılamaz hükümlerinin konulması su
retiyle 3830 sayılı Kanunla değişik 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7 nci maddesi uyarınca 21.19.1994 
tarihinde Bakanlığımızca 1/İ000 ölçekli plan değişikliği yapılmıştır. 

Bakanlığımızca Gülsuyu Gecekondu Önleme Bölgesinde ve Maltepe'de dolgu alanı üzerinde 
yapılan plan değişikliklerinde yukarıda belirtildiği gibi yasa koyucu tarafından Bakanlığımıza ve
rilen yetkiler doğrultusunda plan değişikliği yapılmış olup, yasalara ve mevzuata aykırı bir husus 
bulunmamaktadır. 

Maltepe-Gülsuyu-Esenkent gecekondu önleme bölgesinde yer alan alanın kiraya verilmesi ile 
ilgili yapılan ihaleye ve sözkonusu ihaleye fesat karıştırılmasında sorumlulukları tespit edilen per
sonel hakkında idarî gerekli soruşturma işlemleri yapılmıştır. Soruşturma sonucunda 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu uyarınca disiplin cezası ile cezalandırılan ilgililerin bazıları hakkında, 
3628 sayılı Yasa uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş; bazıları hak
kında da Memurun Muhakematı Hakkında kanun uyarınca işlem yapılmıştır. 

• Yetkili mercilerce haklarında tanzim olunan dosyalar henüz karara bağlanmadığından, ilgili
ler mahkemeye sevkedilmemiş olup; yargılanmalarının gerekli olup olmadığına yine yetkili merci
lerce karar verilecektir. \. ,. • 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
755. -Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunca alınan bir 

karara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/7112) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 7.7.1995 

Ahmet Kabil 
Rize 

Millî Eğitim Kom. Bşk. Yrd. 
Kamuoyunun uzun zaman beklediği yüksek öğrenimden ilişiği kesilen öğrencilerimize yeni

den sınav hakkı tanınması ile ilgili kanun TBMM Komisyonlarında aylarca çalışılmış ve 
TBMM'nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ve aynı kanuna bir ek geçi
ci madde eklenmesi hakkında kanun görüşülerek kabul edilmiştir. 

22.6.1995 tarih ve 22311 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren ancak, aldığı
mız duyumlara göre birçok üniversitemizde bu kanunun gereği hassasiyetle yerine getirilirken, Af
yon Kocatepe Üniversitesi Senatosu senato kararı ile 2 yıllık Ön Lisans programlarına bu hakkın 
uygulanmamasını kararlaştırmıştır. 

Soru 1 : TBMM'nde tartışılarak kanunlaşan bir kanunun Resmi Gazetede yayınlanmasından 
sonra bir Üniversite senatosunun bu kanunu uygulamama yetkisi var mıdır? 

Soru 2 : Afyon Kocatepe Üniversitesi Senato kararı ile kanunu uygulamama yönünde bir ka
rar almışsa bu kararını YÖK'e bildirmiş midir? 

Soru 3 : Buna benzer uygulama yapan başka üniversitelerimiz var mıdır? Varsa Kanunun ge
reğinin yapılması için Bakanlığınızın bir ikazı gerekli midir? 
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Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 4.9.1995 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2283 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.7.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/7112-14806/53011 sayılı ya
zısı. 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in "Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunca alınan bir 
karara ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun, 12.6.1995 tarih ve 22311 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan yürürlüğe giren Kanunu uygulamaması söz konusu değildir. 

Adı geçen Senato; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 44 üncü maddesinin değiştirilme
si ve aynı Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun metnini titizlikle incele
miş ve metnin son paragrafında yer alan "Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgili Yükseköğretim Kurumuna başvurmaları şarttır." ifadesin
de 2 yıllık önlisans öğrencilerinden söz edilmediğini görmüştür. 

Tanınan 3 aylık başvuru süresi de gözönüne alınarak, en kısa sürede diğer üniversitelerle bir
likteliği sağlamak amacıyla öğrencilerin dilekçeleri alınmıştır. 

Kararın açıklanmasından bugüne kadar bu haktan yararlanmak için toplam 12 öğrenci başvu
ruda bulunmuş ve hepsinin dilekçesi de kabul edilmiştir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

154. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Gebze İmam Hatip Okulunda görevli öğretmen
lerin başörtülü olarak derse girdikleri için başka okullara tayin edildikleri iddiasına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazdı cevabı (7/7123) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular: 

1. Gebze İmam Hatip Okulunda görevli yedi bayan öğretmenin başörtülü olarak sınıflara gir
dikleri gerekçesiyle başka okullara dağıtılmak suretiyle cezalandırıldığından Bakanlığınızın bilgi
si var mıdır? 

2. Gebze halkını fevkalade tedirgin eden bu kararın kaldırılması hususunda inançlara saygılı 
olduğuna inandığımız Bakanlık üst düzeyi ne düşünmektedir? 

3. Bu uygulama Gebze İmam Hatip Okuluna yeni tayin edilen müdür ve Kocaeli Valisinin iş
birliği neticesinde gerçekleşti deniliyor. Bu rivayet ne derece doğrudur? 
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Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 13.9.1995 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2374 

Konu: Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 18/71995 gün ve KAN.KAR.MD. 7/7123-14869/53152 sayılı ya
zısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın "Gebze İmam Hatip Lisesinde görevli öğretmen
lerin başörtülü olarak derse girdikleri için başka okullara tayin edildikleri iddiasına ilişkin" soru 
önergesi incelenmiştir. 

Gebze İmam Hatip Lisesinde Milli Eğitim Müfredatına aykırı olarak eğitim-öğretim yapıldı
ğı, çeşitli yazı, panolar ve resimlerin bulunduğu, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olarak öğret
menlerin sınıfa girdiği iddiası üzerine, Valilik oluru ile soruşturma açılmıştır. Soruşturma sonucun
da; yedi öğretmene idarî yönden "Görev yerlerinin değiştirilmesi", disiplin yönünden; 1702 sayılı 
Yasanın 20 inci maddesi 2 nci bendine göre ihtar cezası, Okul Müdürü hakkında ise aynı madde 
gereğince ihtar cezası teklifinde bulunulmuştur. 

İlçedeki okulların öğretmen ihtiyacının giderilmesi amacıyla, bazı öğretmenlerin görev yerle
ri değiştirilmiştir. 

Gebze İmam Hatip Lisesinde ceza alan öğretmen yoktur. 

Arz eredim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

755. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Gebze ve çevresi nazım imar planında yapılan de
ğişikliğe ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/7124) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Erman Şahin tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular: 
1. 1993 yılında yapılan 1/25 000'lik Gebze ve Çevresi Çevre Düzeni Nazım İmar Planının Ba

kanlığınız tarafından 23 Mayıs 1995 tarihinde değiştirildiği doğru mudur? 
2. Bu plan değişikliğiyle Gebze'nin hava borusu mesabesindeki kuzey yönündeki yeşil ve ta

rım alanlarının sanayiye açılması Birleşmiş Milletler'in çevre yılında nasıl izah edilebilir? 

3. Bu yerlerin yeşil ve tarım alanı iken sanayiye açılmasında bazı ünlü işadamlarının baskıla
rı bulunduğu doğru mudur? 

4. Bu plan değişikliğinin İstanbul ve Kocaeli Valiliklerinin haberi olmadan Bakanlıkta yapıl
dığı doğru mudur? 

5. Bu plan değişikliği hangi gerekçeyle yapılmıştır ve plandan kimler yararlanacaklar? 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 31.8.1995 
Sayı : B09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A3062 
Konu : Şevket Kazan'ın yazılı soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM'nin 18.7.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-7/7124-14870/53153 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alman Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Gebze ve Çevre Nazım İmar 

Planında yapılan değişiklik hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Bakanlığımızca 29.7.1980 tarihinde onanlı 1/50 000 ölçekli "İstanbul Metropoliten Nazım 

İmar Planı" Kocaeli Yarımadasının bir bölümünü de içermektedir. 
Dilovası, Tavşancıl, Gebze Güzeltepe, Darıca Belediyeleri ve mücavir alanlarını da içeren ve 

imar mevzuatı açısından İstanbul Valiliği ve Kocaeli Valiliği (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü) de
netiminde, İzmit Körfezi doğal liman cazibesinde olan alanlarda İstanbul'da odaklaşmış olan sana
yi oluşumunun doygunluğunun da ötesinde kentsel ve çevresel sorunlardan kaynaklanan kısıtlama
ları yeni talepleri İstanbul Metropoliten alanı kapsamına giren Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya illerin
de yer aranmasına neden olmuştur. 

Bu çerçevede tanımlanan alanda, sanayi talepleri yoğunlaşarak bir sanayi bölgesi planının ya
pılması koşullarını gerekli kılmıştır. 

Nitekim Bakanlığımız ile İstanbul ve Kocaeli Valiliğince başlatılan çevre düzeni imar planı 
yapımı çalışmaları 1/25 000 ölçekli "Gebze ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni İmar Planı'nın 
16.2.1993 tarihinde onanmasıyla tamamlanmıştır. Bu plan çalışmalarında Kocaeli Valiliğince elde 
edilen sektörel bilgiler ışığındaki analitik sentezler ve planlama önerileri esas alınmıştır. 

Ancak, daha sonra özellikle; 
Analitik sentez bilgilerinde ortaya çıkan çelişkiler ve münferit talepler 16.2.1993 tarihinde 

onanmış olan 1/25 000 ölçekli "Gebze ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni İmer Planı'nda sanayi te
sislerinin ayrılmaz bir parçası olan depolam alanlarına çözüm getirilmemiş olması, 

Muallim Köy kırsal yerleşiminin kuzey kesiminde daha önce birbirinden kopuk olarak oluş
muş sanayi tesisleri arasında kalan alanlardaki bütünleşme talepleri, 

Şekerpınar kırsal yerleşiminin kuzeyinde otomotiv sanayi alanı kurulma çalışmaları ve Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü kanalı ile bu çevrede bulunan hazineye ait arazilerin toplu konut alanına 
dönüştürülmesi girişimleri, revizyon çalışmalarının yapılmasını gerekli kılmıştır. 

Bu nedenle, 2.8.1994 tarihinde Turizm Bakanlığının (Yatırımlar Genel Müdürlüğü), Turizm 
Kocaeli İl Müdürlüğünün, Tarım Bakanlığı'nın (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Tarım
sal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, 
Millî Savunma Bakanlığının, Kültür Bakanlığının (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü), Sanayi ve Ticaret.Bakanlığının, Orman Bakanlığının (Orman Genel Müdürlüğü, Mil
lî Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel 
Müdürlüğü), Ulaştırma Bakanlığının (Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü), İller Bankası Genel Müdürlüğünün, Afet İşleri Genel Müdürlüğünün, Karayolları Ge
nel Müdürlüğünün Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün, Kocaeli Valiliğinin (Ba
yındırlık ve İskân Müdürlüğü), M.T.A.'nın, D.S.İ. Genel Müdürlüğünün, görüşleri alınması iste
miyle revizyon çalışmaları başlatılmıştır. 

Revizyon çalışmaları için, Ulaştırma Bakanlığından (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydan
ları İnşaatı Genel Müdürlüğü) demiryolu güzergahına, Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünden toprak etüdlerine, Kültür Bakanlığından sit alanlarına, Karayolları Genel Müdürlüğünden 
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otoyolu güzergahına, Millî Savunma Bakanlığından askerî alanlarına, Orman Bakanlığından orman 
ve ağaçlandırılacak alan sınırlarına, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden enerji 
nakil hatlarına ilişkin bilgilerinin mevcut çevre düzeni imar planı ile çelişkili veya eksik olduğu or
taya çıkmıştır. 

1/25.000 ölçekli Gebze ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Revizyon İmar Planı ile; 
İstanbul Metropolünün desantralizasyonu amacıyla mevcut yerleşme alanlardaki kullanım ve 

nüfuslarla birlikte toplam 1.8-1.9 milyon nüfus yerleştirmek, 
Bölgesel sanayi ve depolama potansiyelinden kaynaklanan ve süreklilik kazanarak girişimci-

lerce dağınık yöne ve alanlara yayılma tehlikesi gösteren yeni sanayi ve depolama taleplerini elde 
edilen çeşitli sektörel bilgiler ve yerel araştırmalar ışığında kadastral ve doğal eşikler dikkate alı
narak belirli bölge ve akslar üzerinde düzenlenmesi suretiyle planlı bir bütünleşmeyi sağlayacak şe
kilde yönlendirmek, 

Kentsel ve kırsal yerleşme alanlarında oluşmuş mevcut sanayi tesislerinin desentralizasyonu-
na imkân vermek, 

Sanayi ve depolama alanlarının diğer arazi kullanımları ile ilişkisini, koruma amaçlı diğer kul
lanımların kademeli birliktelik içerisinde düzenleyerek belirlemek, 

Düzenlenen sanayi alanlarında, çevre sağlığını ve korunmasını öngören, yürürlükteki ilgili 
mevzuatın uygulanması için gerekli planlama koşul ve standartlarını belirleyen kurallar ile, sağlık
lı ve düzenli fizikî mekanlar oluşturmak, 

Bu planla açılan sanayi ve depolama alanları ve yerleşik nüfusu ile projeksiyon nüfusunun 
ihtiyacı olan yeni konut alanlarını ve sosyal donatılarını mevcut yerleşmelerde öngörülen kentsel 
ve kırsal yerleşmelerde oluşturmak, 

Bu düzenlemelerle ortaya çıkan nüfusa günübirlik kamping, konaklama ve sosyo-kültürel ak-
tiviteler de içeren rekreasyon alanları kazandırarak doğal dokunun korunmasına ve kamu yararına 
kullanılmasını sağlamak, 

Bölge ve ülke bazında eğitim ve araştırma fonksiyonlarını karşılayacak bir bant oluşturmak, 
Diğer koruma alanlarına ve tarım alanlarına türleme de getirilerek daha rantabl olarak korun

masını sağlamak, 
Yöredeki tarihî kent dokusunun ve doğal zenginliklerinin korunarak geliştirilmesini sağlamak 

amacıyla rekreasyon, kamping ve günübirlik alanları ile birlikte onanlı planların mevcut yapılaş
malarının dengeli ve kademeli ve uygulanabilir bütünlüğünün sağlanması için önerilerinin yerine 
getirilmesi, 

hedeflenerek 1/25.000 ölçekli "Gebze ve Yakın Çevresi Düzeni Revizyon Nazım İmar Planı" 
31.5.1995 tarihinde Bakanlığımızca onanmıştır. 

Bakanlığımızca onanan revizyon çevre düzeni imar planı ile Gebze'nin hava borusu mesafe
sindeki kuzey yönündeki yeşil ve tarım alanlarının sanayiye açıldığı, belirtilmektedir. 

Ancak sözkonusu planların incelenmesi halinde belirleneceği gibi Gebze yerleşiminin kuzey 
kesiminde Belediyesince onanlı Gebze İmar Planı aynen işlenmiş olup, Bakanlığımızca yeni bir 
kullanım karan getirilmemiştir. 

Ayrıca Güzeltepe Belediyesi sınırlarında bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi imar plan
lan daha önce onanarak uygulamaya geçilmiş ve Türkiye'nin sayılı çağdaş sanayi bölgelerinden bi
ridir. Bu organize sanayi bölgesinin kuzey kesiminde ise Ömerli Barajı su toplama havzası sınırla
rını kapsamakta olup, havza sınırları içerisinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hu
suslara uyulmuş, tarım ve orman alanları korunmuştur. 

Ayrıca; bu plan sınırları içerisinde kalan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulların
ca tespit edilmiş kentsel ve doğal sit alanları dereceleri de belirtilmek suretiyle işlenmiştir. 
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Bu alanlarda bölgesel veya münferit olarak alınan kurul kararları geçerli olup, ayrıca ilgisine 

göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca alınmış olan tüm ilke kararlarına 
uyulması, hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca sözkonusu çalışmalar mahallinde yapılan incelemelerde de sürdürülmüş, gerek Valilik 
(Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü) görüşleri gerekse plan sınırları içerisinde kalan Belediyelerin 
(Gebze, Dilovası, Tavşanlı, Darıca, Güzeltcpe Belediyeleri) görüşleri belirlenerek plan çalışmala
rında dikkate alınmıştır. 

Yukarıda belirtilen hedef ve planlama prensipleri çerçevesinde çalışılmış olup, herhangi bir 
mevki ve merciden bir baskı olmamıştır. 

Bu plan sınırları içerisinde mülkiyet durumuna ilişkin bilgi ve belgelere gerek görülmediğin
den bu plan revizyonu ile hangi özel ve tüzel kişilerinin yararlarının ne olduğu bilinmemektedir. 

Bu çerçevede Bakanlığımızca onanan plan revizyonunda yasalara, planlama prensiplerine, 
çevresel değerlere, kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırı herhangi bir husus bulunmamakta
dır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
, Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

156. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Başkanının 
Sivas'ta yaptığı bir konuşmaya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'in yazılı cevabı 
(7/7128) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Abdullatif Şener 
Sivas 

2 Temmuz 1995 Pazar günü Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Başkanı Murtaza Demir, Si
vas Madımak Oteli önünde yaptığı konuşmasında; 

"Sivas katil insanların çoğunlukta olduğu bir şehir olarak anılacak ve tanınacaktır" 
"... katil şehirleri Sivas onlara hayırlı olsun.", 
"... insan yakanların böyle insanî duygulara sahip olmadıklarını da çok iyi biliyoruz. Eğer böy

le olsaydı, katliamda katkısı olan birini yeniden Belediye Başkanı seçmezler ve içlerinde katilleri 
barındırmazlardı." 
gibi Sivas halkını tahkir edici ve suçlayıcı cümleler kullanmıştır. 

Sorular,: 
1. Bakanlık olarak Murtaza Demir hakkında herhangi bir girişimde bulundunuz mu? 
2. Şayet bulunduysanız, sonuç ne olmuştur? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 20.9.1995 

Bakan/606 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18.7.1995 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00. 
02-7128-14874/53166 sayılı yazınız. 

- 2 5 5 -



T.B.M.M. B ; 1 1 .10 .1995 0 : 1 
İlgi yazınız ekinde alman ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener tarafından verilen ve yazılı 

olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Doç. Dr. Abdullatif Şener 
Sivas Milletvekili 
TBMM 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 1.8.1995 tarihli ve 
1995/249 sayılı yazısından; 

- Sivas olaylarının ikinci yıldönümü nedeniyle, Madımak Oteli önünde konuşma yapan Pir 
Sultan Abdal Dernekleri Genel Başkanı Murtaza Demir hakkında, suç işlemeye tahrik suçu nede-. 
niyle yapılan muhtelif tarihli şikâyetler üzerine, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruş
turma ile ilgili evrakların 3842 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile değişik 2845 sayılı Devlet Gü-. 
venlik Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birin
ci fıkrasının (a) bendi uyarınca Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderildiği, 

- Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Sivas Cumhuriyet Baş
savcılığından gelen soruşturma evrakları sanığın, isnâd olunan suçun ve suç tarihlerinin aynı olma
sı nedeniyle birleştirilerek, 1995/47 hazırlık sayısına kaydının yapıldığı ve adı geçen sanık hakkın
da, suç işlemeye tahrik suçundan Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesi uyarınca cezalandırılmak 
üzere 1.8.1995 gün ve 1995/20 sayılı iddianame ile Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesine kamu 
davası açıldığı, 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 
^Adalet Bakanı 

157. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu 'nun, Sakarya Organize Sanayi Bölgesi projesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un yazdı cevabı (7/7133) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Sakarya Organize Sanayi Bölgesi kurulması ve tespit ve ilanı DYP-SHP koalisyon hüküme
tince gerçekleştirilmiştir. Sayın Başbakan Sakarya ziyareti sırasında medyaya ve miting alanına Sa
karyalılara organize sanayi bölgesi altyapısı için 1993 yılında 100 milyar söz vermiştir. Sayın Sa
karya milletvekilleri defalarca bu konuyu basında tekrarlamışlardır. Bu söze Ticaret ve Sanayi 
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Odası yöneticileri de şahittir. Bugüne kadar verilen sözlerden ancak 6,5 milyar liralık bir kısım ger
çekleşmiştir. Organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesi için altyapı yatırımlarının gerçekleşme
si beklenmektedir. 

Bunun için; . 
1. Söz verdiğiniz 100 milyar liralık tahsisatı göndermeyi düşünüyor musunuz? 
2. Verilen sözlerin yerine getirilmesi ile siyaset üzerindeki güvensizlik gölgelerinin kalkaca

ğına inanıyor musunuz? 
3. Böyle bir söz vermeniz tevatür ise Sayın Sakarya Milletvekillerimi, kamuoyunu yanlış bil

gilendirmektedirler. 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 16.8.1995 
Sayı : B 140 BHİ 01-552 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 21.7.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7133-14885/53202 
sayılı yazınız. 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 26.7.1995 tarih ve B.02.0.KKG/106-
9623/3606 sayılı yazısı. 

. Devlet Bakanlığının 8.8.1995 tarih ve B.02.0.006/3.2607 sayılı yazısı. 
Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak Devlet 

Bakanı Bekir Sami Daçe'nin koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiy
le ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Hasan Akyol . 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun yazılı sorularına cevaplarımız : 
150 hektar büyüklüğündeki Sakarya Organize Sanayi bölgesi, 1995 yılı yatırım programında 

"Kamulaştırma" karakteristiği ve 1 milyon TL. ödenekle yer almaktadır. 
Organize Sanayi Bölgesinin nazım imar planları Bakanlığımızca onaylanmış olup, bölgenin 

altyapı projeleri yapılmaktadır. Projelerin ikmalinden sonra altyapı inşaat işleri ihale edilecektir. 
Bölgenin kamulaştırma giderlerinde kullanılmak üzere Müteşebbis Teşekkül Başkanlığının 

100 milyar TL. talebi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına iletilmiş, DPT Müsteşarlığı 28 
Ocak 1994 tarih ve 391 sayılı yazısı ile kamulaştırma için kullandırılabilecek kredi miktarı olan 
22,5 milyar TL'ıun yedek ödenekten karşılanmasının uygun görüldüğünü bildirmiştir. Ancak bu 
ödenek Maliye Bakanlığınca serbest bırakılmadığından kullandırılamamıştır. 

Bölgenin kamulaştırılması, parsel talebinde bulunan sanayicilerden temin edilen meblağlarla 
Müteşebbis Teşekkül Başkanlığınca yapılmıştır. Kıymet takdir raporlarına göre kamulaştırma be
deli 250 milyar TL.'nı aşmaktadır. Bakanlığımızca kamulaştırma için kredi verilmemiştir. Ancak 
kamulaştırma bedelinin 6 500 milyon TL. Hazine İç Ödemeler Saymanlık Müdürlüğünden gönde
rilen meblağdan karşılanmıştır. 

Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 1994 ve 1995 yıllarında herhangi bir ödenek tefrik edil
memiştir. 1996 yılı yatırım programı teklifimizde altyapı için 61 000 milyon TL. ödenek talep edil
miştir. 
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158. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapı

lan davete ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı (7/7143) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı cevaplandırılmasını de
laletlerinize saygılarımla arz ederim. 17.7.1995 

Ahmet Feyzi înceöz 
Tokat 

1. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali'yi ülkemize kim ve niçin davet etti? 

2. Butros Gali'nin ülkemizdeki dostu kimdir? Bosna'da, Azerbaycan'da, Çeçenistan'da, Keş
mir'de şerefsizliği ortaya çıkmış bir Genel Sekreteri ülkemize çağırmak kime ne kazandıracaktır? 

3. Serleri koruyanlar onlar gibidir. Zalimleri dost edinenlerde onlar gibidir. Butros Gali za
limleri ve serleri korumakta olduğu halde ülkemize davet etmek, ona fahri doktora vermek isteyen
ler hakkında bir işlem yapmayı düşünmüyor musunuz? 

": T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Genel Müdür-Yardımcılığı " 19.9.1995 
Sayı: SPGY/245-9810 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 3.8.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7143-14918/53298 
sayılı yazıları. 

Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz'ün yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Erdal İnönü 

Dışişleri Bakanı 

Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz'ün yazılı soru önergesinin yanıtı: 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Boutros-Ghali, merhum Cumhurbaşkanı Turgut 

Özal tarafından 1993 yılında Türkiye'ye davet edilmiş, bu davet Dışişleri Bakanlarımızca BM Ge
nel Kurulu vesileyle Nevv York'da kendisiyle yapılan görüşmeler vesilesiyle yinelenmiştir. Bu da
vete icabetle, BM Genel Sekreterinin, Yunanistan ve üç Afrika ülkesine yapacağı ziyaretleri taki
ben, 18-22 Temmuz 1995 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunması planlanmıştı. 

BM Genel Sekreteri, yerleşik uluslararası uygulamalara göre, üye ülkelere mutad olarak resmi 
ziyaretlerde bulunmakta ve Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları, Başbakanlar, Dışişleri Bakanla
rı ve diğer üst düzey devlet ricali ile temaslar yapılmaktadır. Genel Sekreterin ülkemizi ziyaretin
de de yukarıdaki çerçevede bir program öngörülmekteydi. 

BM Genel Sekreteri Boutros-Ghali, Bosna'daki durumun ağırlaşmasını gerekçe göstererek, 
Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyareti ertelediğini ve Hükümetimizle ortaklaşa kararlaştıracağı bir 
tarihte ülkemizi ziyaret edeceğini tarafımıza bildirmiştir. 
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159. - İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, özel bir firmaya ait arazilere ilişkin sorusu ve Bayın

dırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/7145) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yanıtlan
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Veli Aksoy 
İzmir 

Ceylan Grubunun, aşağıdaki üç konuda bakanlığınızla herhangi bir ilişkisi var mıdır? Var ise 
bu ilişkiler hangi aşamadadır? 

1. Ankara'da mücavir alan içerisine alınmasını istediği bir arazisi var mıdır? Veya mücavir 
alan değişikliğinden etkilenen arazisi var mıdır? 

2. Zonguldak'ta Filyos Vadisi serbest bölge ilan edilmiştir. Bu serbest bölgenin içerisine da
hil edilmek istenen veya dahil edilen arazisi var mıdır? 

3. Ceylan Grubunun İzmir Bostanh'da kıyı kenar çizgisiyle ilgili herhangi bir talebi olmuş 
mudur? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 31.8.1995 
Sayı: B:09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A-3060 
Konu : Veli Aksoy'un yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 3.8.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7145-14922/53303 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un özel bir firmaya ait araziler hak
kında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği gibi 3194 sayılı İmar Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Belediyelerin mücavir 
alan teklifleri 14.4.1986 gün ve 114 sayılı, 14.6.1994 gün ve 881-13022 sayılı, 10.3.1993 gün ve 
431-3831 sayılı genelgelerimize göre incelenerek neticelendirilmektedir. 

Mücavir alanlar ile ilgili olarak Bakanlığımızca hazırlanan ilgili genelgeler; belediyelerin ku
ruluş tarihi, son nüfus sayımına göre nüfusu personel sayısı, araç ve gereç donanımı, Belediyenin 
bütçesi vb. gibi sosyal ve teknik altyapıyı ilgilendiren kriterleri içermekte olup, mücavir alana alın
mak ve çıkarılmak istenilen alanların mülkiyeti hakkında herhangi bir kriter bulunmamakta ve mü
cavir alan teklifleri de Bakanlığımızca yukarıda da belirtildiği gibi parsel mülkiyetine göre değil 
yukarıda belirtilen genelgelerde belirtilen hususlara göre 3194 sayılı İmar Kanununun 45 inci mad
desi kapsamında yapılmaktadır. 

Bir alanın veya bir bölgenin serbest bölge ilan edilmesi Devlet Bakanlığının teklifi üzerine 
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca ilan edilmek
tedir. Bu nedenle bu bölge içinde olan personellerin kimin mülkiyeti dahilinde olduğu Bakanlığı
mızca bilinmektedir. 

Ancak Ceylan Holding A.Ş.'nin 18.7.1994 günlü dilekçesi ile; 200 ha.lık kısmı 1.12.1989 ta
rihinde Bakanlığımızca onaylanan 1/25.000 ölçekli Karasu-Kurucaşile Çevre Düzeni İmar Planın-
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da, 360 ha.lık kısmı ise Valilik denetiminde kalan bir kısım alanda "Tekstil Sektörüne Dönük Sa
nayi Tesis edilmesi amacıyla sanayi alanı olarak planlanması için Bakanlığımıza plan değişikliği 
teklifinde bulunulmuştur. 

Bakanlığımızca sözkonusu teklif hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş istenilmiştir. 
Daha sonra Bakanlığımızca; Filyos Vadisi Serbest Bölgesi (18.7.1994 günlü dilekçe ile teklif 

edilen plan değişikliği Serbest Bölge Sınırları içinde değildir.) anılan sanayi bölgesi teklifi ve yu
karıdaki kullanımların etkisi altında kalacak olan; Hisarönü, Saltukova, Çaycuma ve Perşembe yer
leşmelerini kapsayan alanın 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planı kapsamında değerlendirilmesinin 
planlama ilke ve prensipleri açısından daha uygun olacağı görüşüne varılmış ve konu hakkında Ba
kanlığımızca ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmalara başlanılmıştır. 

Ceylan Grubunun izmir Bostanlı'da kıyı kenar çizgisi ile ilgili herhangi bir talebi Bakanlığı
mızda bulunmamaktadır. Ancak sözkonusu alanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Em
lak Bankasına hazırlatılan 1/1 000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının dolgu içeren kısımlarının 
3621 sayılı Kıyı Kanununun 7 nci maddesi uyarınca onaylanmasını isteyen plan değişikliği teklifi, 
bulunmaktadır. 

Sözkonusu teklif Denizcilik Müsteşarlığından ve Ulaştırma Bakanlığından alınan olumlu gö
rüşler de dikkate alınarak Bakanlığımızda sonuçlandırma aşamasında bulunmaktadır. 

3621 sayılı Kıyı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca kıyıda doldurma ve kurutma yoluyla ka
zanılacak arazilerin tahsis işlemleri de Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılmaktadır. 

Bilgi ye gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
160. -Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun lsparta-Senirkent'te meydana gelen sel fela

ketinde mağdur olan vadandaşlara yapılacak maddî yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İs
met Attila'nın yazılı cevabı (7/7146) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul'da ve İsparta'nın Scnirkent İlçesinde meydana gelen sel ve çamur felaketi nedeniyle 

aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 19.7.1995 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

1. 11.7.1995 tarihinde İstanbul'da meydana gelen sel felaketi ile 15.7.1995 tarihinde İspar
ta'nın Senirkent İlçesinde meydana gelen toprak ve çamur felaketi nedeniyle ev ve İşyerlerini kay
beden veya ev ve işyerleri ağır hasara uğrayan vatandaşlara maddî yardım yapılmakta mıdır? 

2. İşyerlerini tamamen kaybeden veya işyerleri ağır hasara uğrayan vatandaşların vergi borç
larının faizsiz olarak ertelenmesi yapılacak mıdır? 

3. İşyerlerini kaybeden veya işyerleri ağır hasara uğrayan vatandaşlarımıza yeni işyerlerini 
kurabilmelerini teminen varsa devlete veya bankalara olan borçlarını ödeyebilmeleri için bir borç 
ertelemesi yapılacak mıdır? 

4. Mağdur olan bu işyeri sahiplerine devlet bütçesinden veya kamu bankalarından düşük fa
izli ve uzun vadeli kredi verilecek midir? Hükümetçe böyle bir yardım ne zaman ve ne miktarda 
yapılacaktır? 
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T.C. 

Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü 18.8.1995 

Sayı: B07.0.GEL.0.36/3684:1 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9.8.1995 gün ve KAN.KAR.MD./A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7146-14923/53303 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak ce
vaplandırılması istenilen, ilgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan soru önergesinde özetle, 11.7.1995 
târihinde İstanbul'da meydana gelen sel felaketi ile 15.7.1995 tarihinde İsparta'nın Senirkent ilçe
sinde meydana gelen toprak ve çamur felaketi nedeniyle ev ve işyerlerini kaybeden veya ağır ha
sara uğrayan vatandaşların vergi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi ve yeni işyerlerini kurabil
melerini teminen varsa devlete olan borçlarını ödeyebilmeleri için borç ertelemesi yapılıp yapılma
yacağı hususunda bilgi istenilmektedir. 

Bilindiği üzere; 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 115 inci maddesinde, "Yangın yer sarsıntısı yer kayması, su 

basması, kuraklık, don, muzır hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden, 
1. Varlıkların en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynak

ları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezalan; 
2. Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin afete maruz arazi için zararın tahak

kuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen arazi vergisi 
borçları ve cezaları; 

Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur. 

Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını mahallî idare heyetleri yaptıracağı tahki
kat üzerine tespit eder." hükmü yer almaktadır. 

Madde hükmüne göre meydana gelen sel felaketi nedeniyle zararla mütenasip olarak terkin 
edilecek vergilerin tahakkuk etmiş, cezaların da kesilmiş olması gerekir. 

Bu itibarla, sel felaketi nedeniyle zarara uğrayan mükelleflerin bağlı bulundukları vergi daire
lerine müracaat etmeleri halinde yukarıdaki madde hükmü çerçevesinde vergi borçlarının terkini 
mümkün olabilmektedir. 

Diğer taraftan, borçları yukarıdaki madde hükmü uyarınca terkin edilemeyen mükelleflerin 
vergi borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilebilmesi de mümkündür. 

Buna göre, sözkonusu borçların tecil edilebilmesi için aşağıdaki şartlar gereklidir. 
1. Borcun tahakkuk etmiş tahsil edilebilir aşamada olması 
2. Borçlunun yazılı talebinin bulunması 
3. Borçlunun çok zor durumda olması 
4. Borca karşılık teminat gösterilmesi 

Maddenin bu hükmüne göre tecil edilen kamu alacağına genel tebliğlerle tespit edilen cari 
oranda tecil faizi de uygulanması icap etmektedir. 

Halen uygulanmakta olan tecil faizi oranı 382 Seri No.'lu Tahsilat Genel Tebliği ile yıllık 
% 114 olarak tespit edilmiştir. 
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Dolayısıyla sel felaketi nedeniyle zarara uğrayan vatandaşlarımızın yukarıdaki açıklamalar 

çerçevesinde vergi borçlarının terkini veya tecili mümkün bulunmaktadır. 
Ayrıca soru önergesinde yer alan; bu vatandaşlara maddî yardım yapılıp yapılmayacağı, ban

kalara olan borçlarının ertelenip ertelenmeyeceği ile düşük faizli ve uzun vadeli kredi verilip veril
meyeceği hususları ise Bakanlığımız faaliyet alanına girmemekte, bu hususlarda ilgili Devlet Ba
kanlıklarından bilgi talep edilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İsmet Attila 
Maliye Bakanı 

161. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, üzüm üreticilerine uygulanacak destekleme alım 
fiyat politikasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Hasan Akyol'un yazılı 
cevabı (717147) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını tensiplerinize arz ederim. 

Faruk Saydam 
Manisa 

Bilindiği üzere Ege Bölgesinde onbinin üzerinde ailenin geçim kaynağı üzümdür. Geçen yıl
kı üzüm alım kampanyası hem üreticiyi hem de Tariş'i mağdur etmiştir. 

Soru 1 : Ülkeye önemli ölçüde döviz girdisi sağlaması gereken üzüm de devlet destekleme alı
mı yapacak mıdır? , 

Soru 2 : 15 bin ton civarında olması beklenen üzüm rekoltesinin tamamının Tariş ve özel sek
tör tarafından alımı Tariş'i, özel teşebbüsü aşmakta ve hem kendilerini hem de üreticinin mağduri
yetine yol açmaktadır. Devlet bölgedeki bu sıkıntıyı aşmak için hangi tedbirleri almıştır? Veya ala
caktır? 

Soru 3 : Uzun süredir içersinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan bunalan üzüm üreticisine 
üzüm bedellerinin peşin ve süratli ödenmesi için hükümetiniz üzerine düşen görevi yapacak mıdır? 

Soru 4 :*DevIetin makul bir fiyatla, destekleme alımı yapmaması halinde tüccarların eline dü
şecek ve ürününü gerçek bedelinden satamayacak olan üreticinin bu mağduriyetini önleyebilmek 
için destekleme alımı ve fiyat politikası hakkında hükümetinizin görüşü nedir? 

T . C . ' • •'. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 21.9.1995 

Sayı:B 140 BHİ 01-586 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3.8.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7147-14925/53312 sayılı yazısı. 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 11.8.1995 tarih ve B.02.0.KKG/106-
9652/3887 sayılı yazısı. 

Devlet Bakanlığının 22.8.1995 tarih ve B.02.0.006.0.3-2735 sayılı yazısı. 
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Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Başbakana tevcih ettiği ancak Devlet Bakanı Bekir Sa

mi Daçe'nin koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabı
mız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. • 

Hasan Akyol 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın yazılı sorularına cevaplarımız 
Cevap 1,3 : 5 Nisan 1994 tarihli Ekonomik Önlemler Uygulama Planı uyarınca; devlet tara

fından yapılan tarımsal destekleme alımı kapsamı daraltılmış; hububat, şeker pancarı ve tütün dı
şında kalan ürünler destekleme kapsamından çıkarılmıştır. 

Bu nedenle, çekirdeksiz kuru üzüm de devlet destekleme alımı yapılması sözkonusu bulunma
maktadır. 

Dolayısıyla, üreticinin satacağı üzüm bedellerinin ödenmesinde piyasa koşullarını dikkate ala
rak davranması gerekmektedir. 

Cevap 2,4: Çekirdeksiz kuru üzüm ülkemizin geleneksel ihraç ürünlerinden olup, üretimin bü
yük bölümü ihraç edilmektedir. Yıllık ortalama ihraç miktarı 150-160 bin tona kadar oluşmaktadır. 
Ayrıca 20 bin tona yaklaşan iç tüketim vardır. Bu dönemde, tahmini rekoltenin 170 bin ton dola
yında olması beklenmektedir. 

Piyasa istikrarı bozulmayacak biçimde ürünün pazara sunulması gerçekleştirilebildiği ve alım 
fiyatı isabetle oluşturulduğu takdirde mevcut ihracat ve iç tüketim rakamlarının rekolteyi karşıla
yabilmesi imkânı doğmaktadır. Öte yandan, 1995/96 alım döneminde Bakanlığımızca Tariş'e çe
kirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarını belirleme yetkisi verilmiştir. Adı geçen birlik tarafından, ürün 
durumu ve ortak üreticilerin menfaati gözetilerek belirlenecek fiyata göre alım yapılması yoluna gi
dilecektir. 

162. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu ışıklandırma 
ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/7148) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Spordan Sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 1995 yılı yatırım programında yeralan Gazian
tep Kamil Ocak Stadyumu ışıklandırma işi Genel Müdürlüğün Merkez Muhasebe ve İhale Yönet
meliğinin 45 inci maddesinin (a) bendine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale konulmuştur. 

30 Haziran 1995-22329 Sayı ile Resmi Gazetede duyurusu yapılan bu ihaleyle ilgili olarak şu 
sorulara cevap arıyorum : 

1. Bazı firmaların incelediği şartnamede "yer görme belgesi" istenmediği, bazı firmaların in
celendiği şartnamede ise "yer görme belgesi" istendiği açıklanmaktadır. Bu tür yanlışlıklan önle
mek için şartnameleri ücret dahilinde firmalara verip okumalarını ve imzalamalarının sağlanması 
gerekmez miydi? 

a) İhale şartnameleri neden müteahhitlere verilmiyor? 
b) Bu ihaleyle ilgili Resmi Gazetedeki şartnamelerde niçin "yer görme belgesi" istendiği be

lirtilmemiştir. 
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2. Henüz Türkiye'de hiçbir aydınlatma işi yapılmadığı halde Adana ve Gaziantep Stadlarının 

ışıklandırılması işi "HÎFA" firmasına verilmiştir? Yoksa, bu firmanın bir ayrıcalığı mı var? 

3. Türkiye'de stadyum ışıklandırması yapan kaç firma vardır? Bu firmalar neden aynı ihale
ye birlikte teklif veremediler veya vermediler? 

4. İhalelerden amaç, firma katılım sayısını ve rekabeti artırmaksa, neden firmaları ihaleye al
mıyor sunuz? 

5. Kocaeli, Samsun, Konya ve Adana stadyumlarında neden "yer görme belgesi" istenmemiş
tir? ' . " • . ' • ' . - . ' . - . ' • ' 

6. Kocaeli Stadyumunun ışıklandırma ihalesini alan EMTA A.Ş. firmasının Konya, Samsun, 
Adana, Gaziantep stadyumları ihale teklifleri neden alınmamıştır? 

T.C. '• 
Devlet Bakanlığı 25.8.1995 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/01591 
Konu: 7/7148-14926 Esas No.lu 

Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 3.8.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7148-14926/53313 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bakanlığıma muhatap 7/7148-14926 Esas No.lu 

Yazılı Soru Önergesine ait cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Şükrü Erdem 

Devlet Bakanı 

Soru 1 : Bazı firmaların incelediği şartnamede "yer görme belgesi" istenmediği, bazı firmala
rın incelediği şartnamede ise "yer görme belgesi" istendiği açıklanmaktadır. Bu tür yanlışlıkları ön
lemek için şartnameleri ücret dahilinde firmalara verip okumalarını ve imzalamalarının sağlanma
sı gerekmez miydi? 

a) İhale şartnameleri neden müteahhitlere verilmiyor? 
b) Bu ihaleyle ilgili Resmi Gazetedeki şartnamelerde niçin "yer görme belgesi" istendiği be

lirtilmemiştir? 

Cevap 1 : Bakanlığım bağlı kuruluşu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce yapılan ihaleler
de, her ihale için tektip şartname hazırlanmaktadır. Bazı firmaların incelediği şartnamelerde yer 
görme belgesi istenmediği, bazılarının incelendiği şartnamelerde de istendiği iddiası gerçek dışı bir 
iddiadır. 

1-a) Genel Müdürlükçe 1995 yılı içerisinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından ve
rilen önergeler doğrultusunda şu ana kadar 56 adet ihale yapılmıştır. Bu ihaleye ortalama 50 adet 
firma iştirak etmekte olup, çok sayıdaki ihaleye şartname hazırlayıp istekli firmalara bedeli karşı
lığı ya da bedelsiz olarak verilmesi mümkün olmamaktadır. 

Kaldı ki, Genel Müdürlüğün Merkez Muhasebe ve İhale Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde 
"Şartname ve ekleri idarede bedelsiz olarak görülebilir" hükmü de açıkça yer almaktadır. Yapılan 
ihalelerin Resmi Gazete ve diğer gazetelerdeki ilanların tümünde bu husus yer almaktadır. 

1 -b) Yönetmeliğin ilanlarda bulunması gerekli hususlar, ilan metinlerinde yer almaktadır. İha
leye ait diğer şartnamelerde belirtilmekte olup, istekli firmalar idarede şartnameyi gördükleri tak-
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dirde gerekli notları alarak ihaleye müracaat etmektedirler. Söz konusu ilanın 2 nci maddesinde 
şartnamelerin idarede görülebileceği belirtilmiştir. 

Soru 2 : Henüz Türkiye'de hiçbir aydınlatma işi yapmadığı halde Adana ve Gaziantep Stadla-
rının ışıklandırılması işi "HİFA" firmasına verilmiştir. Yoksa, bu firmanın bir ayrıcalığı mı var? 

Cevap 2 : İdaremizde yapılan ihalelere bakıldığı zaman çok sayıda değişik yüklenici firmanın 
bulunduğu ve hiçbir firmaya özel ayrıcalık tanınmadığı görülecektir. 

Gaziantep stad aydınlatması işi ihale edilene kadar Genel Müdürlükçe 8 adet aydınlatma iha
lesi yapılmış, bunlardan 3 tanesini Philps firması, 3 tanesini Simko firması, 1 tanesini Emta firma
sı, 1 tanesini de Hifa firması almıştır. Ayrıca Ali Sami Yen Stadı ile Fenerbahçe stadları Galatasa
ray ile Fenerbahçe kulüpleri tarafından Simko şirketine verilmiştir. Görüldüğü gibi Hifa firmasının 
korunması gibi bir şey söz konusu değildir. 

Soru 3 : Türkiye'de stadyum ışıklandırması yapan kaç firma vardır. Bu firmalar neden aynı 
ihaleye birlikte teklif veremediler veya vermediler? 

Cevap 3 : Ülkemizde 1600 lüx seviyesinde imalat yapan yerli firma bulunmakta olup, ancak 
bazı yurtdışı firmaların Türkiye temsilcileri söz konusu işleri yürütmektedirler. Şu ana kadar ida
remize müracaat etmiş 4 adet temsilci firma, ihalelerimize iştirak ederek çeşitli stadyumlar yapmış
lardır. Adı geçen ihaleye bu dört firmadan Philps firması dışında diğer firmalara müracaat etmiştir. 
Emta firması yer görme belgesi ve Vergi Dairesinden alınan belgesinin, Bayındırlık Bakanlığı 1995 
yılı uygun bedel tebliği esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle yeterlilik alamamıştır. Siemens ve 
Hifa firmaları ihalemize iştirak etmişlerdir. 

Soru 4 : İhalelerden amaç firma katılımı sayısını ve rekabeti artırmaksa neden firmaları ihale
ye almıyor sunuz? 

Cevap 4 : İhalelerde amaç rekabeti artırmaktır. Ancak ihaleye katılacak firmaların seçimi mev
cut ihale yasalarına ve Bayındırlık Bakanlığı 1995 yılı uygun bedel tebliği-esaslarına göre yapıl
maktadır. Yasal olmayan bir biçimde, salt firma sayısı artırmak amacıyla işlem yapılması idaremiz 
açısından mümkün değildir. İdaremizin amacı yasal mevzuat içerisinde işi yapabilecek yeterli ka
pasite firmalar arasında rekabeti sağlamaktır. 

Soru 5 : Kocaeli, Samsun, Konya ve Adana stadyumlarında neden "yer görme belgesi" isten
memiştir? 

Cevap 5 : Kocaeli, Samsun, Konya ve Adana Stadyumları ihale edildikleri zaman, mevcut 
stadyumlar üzerinde iş yapılması söz konusu idi. Ancak, Gaziantep Stadyumunda ışıklandırma iha^ 
leşi öncesinde idaremizce stad büyütme ihalesi yapılmış, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince de 
aynı stadyumda tribün üzerinin kapatılması imalatına başlanılmıştır. Işıklandırma sonrasında ola
bilecek imalat hatalarının şimdiden iştirakçi firmalar tarafından bilinerek, teklif vermeleri amacıy
la yer yörem belgesi istenilmiş, böylece ileride doğabilecek hukukî sorunların çözümlenmesi amaç
lanmıştır. İhaleye iştirak eden Siemens ve Hifa firmaları söz konusu belgeyi ibraz etmişlerdir. 

Soru 6 : Kocaeli Stadyumunun ışıklandırma ihalesini alan EMTA A.Ş. firmasının Konya, 
Samsun, Adana, Gaziantep Stadyumları ihale teklifleri neden alınmamıştır? 

Cevap 6: Konya, Samsun, Adana stadyumları ışıklandırma Haleleri belli istekliler arasında da
vetli olarak yapılmış olup, EMTA A.Ş. firması tüm ihalelere usulüne uygun olarak davet edilmiş. 
Ancak söz konusu firma, davetli oldukları halde adı geçen işlerin ihalelerine katılmamışlardır. Ga
ziantep Stadyumu ışıklandırma ihalesinde ise 3. cevapta belirtildiği şekilde yeterlilik belgesi ala
mamıştır. ' 
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163.— Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya-Hanlı Köprülü kavşağı projesine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/7149) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sı hususunu emirlerinize arz ederim. Saygılarımla, 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Yaklaşık 5 yıldır ilimiz Dörtyol mevkiinde yapımı devam eden "Hanlı Köprülü Kavşağı" in
şaatı halen tamamlanmış değildir. 

Karayolları tarafından yapımı sürdürülen ve yaklaşık % 70'lik bölümü tamamlanan köprülü 
kavşağı bir an önce belirtilmesi, şehrimizi ve bölgedeki işletmeleri rahatlatacağı gibi uluslararası 
trafik akışını da daha güvenli ve düzenli olmasını-sağlayacaktır. 

Projenin bitirilmesi için 163 milyar TL. ödeneğe ihtiyacı vardır. Proje uygulanmakta olan ta
sarruf tedbirleri nedeniyle zamanında bitirilememektedir. 

1. Projeyi tasarruf tedbirleri kapsamı dışına almayı düşünüyor musunuz? 

2. Projenin bitirilmesi için gerekli ödeneği 163 milyar ödeneği vermeyi düşünüyor musunuz? 

; T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 18.9.1995 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3514 
Konu : Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun 

Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM'nin 3.8.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7149-14931/53331 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 11.8.1995 gün ve B.02.0.KKG/106-9665/3897 sayılı yazısı. 

c) Devlet Bakanlığının (Sn. Bekir Sami Daçe) 22.8.1995 gün ve B.02.0.006.0/3-02725 sayılı 
yazısı. ' 

İlgi (a) ve (b) yazılar gereğince; ilgi (c) yazı ilişiğinde alınan Sakarya Milletvekili Ersin Tara
noğlu'nun Başbakana yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Kınalı-Sakarya Otoyolu Projesi kapsamında yapımı devam eden Bağlantı Yollarından Adapa
zarı Kavşağı-Hanlı Köprülü Kavşağı arası Bağlantı Yolu verilen ödenek nispetinde devam etmek
tedir. 

Adı geçen bağlantı yolu projesinde, içerisinde bulunduğu "Kınalı-Sakarya Otoyolu Bağlantı 
Yolları" için DPT Müsteşarlığınca ek ödenek talebiyle ilgili olarak gerekli Yüksek Planlama Ku
rulu Kararı onaya sunulmuş; ancak ilave ödeneğin tamamının 1995'te verilme imkânı bulunama
mıştır. 

Gerekli ödenek sağlandığı takdirde, söz konusu bağlantı yolu kısa zamanda tamamlanarak tra
fiğe açılabilecektir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

. Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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164. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T. Telekomünikasyon A.Ş.'nin reklam ver

diği medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Âli Şevki Erek'in yazı
lı cevabı (7/7155) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
T. Telekomünikasyon A.Ş.; 
Soru 1 : 1994 yılı reklam harcamaları olan 3 470 000 000.- TL.'lık gider hangi basın ve med

ya kuruluşlarınca kullandırılmıştır, teker teker açıklar mısınız? 
Soru 2 : 1995 yılı reklam bütçesi 7 500 000 000.- TL. olan kurum bugüne kadar yaptığı har

camaları hangi televizyon ve basın kuruluşları ile yaptırmıştır, tek tek açıklar mısınız? 
Soru 3 : Yıl sonuna kadar basın ve medya kuruluşları ile reklamlarla ilgili protokol yapılmış 

mıdır? Yapılmış ise hangi kuruluşlarla ne miktarda yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 71.9.1995 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/748-23605 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 

yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen ve Devlet Ba
kanlığından alınan 22.8.1995 tarih ve 02729 sayılı yazı ekinde 7/7155 esas no.lu yazılı soru öner
gesine ilişkin cevap formu ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sn. Halit Dumankaya'nın 7/7155-14933 sayılı yazılı soru önergesinin so
ru ve cevabı. 

Soru 1 : 1994 yılı reklam harcamaları olan 3 470 000 000.- TL.'lık gider hangi basın ve med
ya kuruluşlarınca kullandırılmıştır, tek tek açıklar mısınız? 

Soru 2 : 1995 yılı reklam bütçesi 7 500 000 000.- TL. olan kurum bugüne kadar yaptığı har
camaları hangi televizyon ve basın kuruluşları ile yaptırmıştır, tek tek açıklar mısınız? 

Soru 3 : Yıl sonuna kadar basın ve medya kuruluşları ile rakamlarla ilgili protokol yapılmış 
mıdır? Yapılmış ise hangi kuruluşlarla ne miktarda yapılmıştır? 

Cevap 1 : PTT Genel Müdürlüğü olarak 1994 yılında 3 470 000 000.- TL. ilan ve reklam ve
rilmiştir. 

Söz konusu tutarın 330 106 436.- TL.'si Basın İlan Kurumuna, 30 500 600,- TL.'sı Başbakan
lık Basımevine, 1 458 983 000.- TL.'sı TÜRKSAT tanıtımı için çeşitli kişi ve kuruluşlara, 1 650 
409 944.- TL.'sı Posta Kodu Bez Pankart ve Işıklı PTT levhaları reklam bedeli olarak ödenmiştir. 
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Cevap 2 : 1995 yılından bugüne kadar 1 204 189 207 TL. ilan ve reklam hacaması yapılmış

tır. Bu tutarın 31 887 000.- TL.'sı Başbakanlık Basımevine 1.12 340 570;- TL.'sı Basın İlan 
Kurumuna 657 391 304.- TL.'sı Pos-Tel Dergisine, 402 570 333.- TL.'sı Posta Kodu Bez Pankart 
ve Işıklı Levhaları reklam bedeli olarak ödenmiştir. 

Cevap 3 : Yıl sonuna kadar basın ve medya kuruluşları ile reklamlarla ilgili protokol yapılma
mıştır. 

165. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Elektrik Dağıtım Â.Ş.'nin reklam 
verdiği medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Vey
sel Atasoy'un yazılı cevabı (7/7158) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.; 

Soru 1 : 1994 yılı reklam harcamaları olan 3 336 465 795.- TL.'lık gider hangi basın ve med
ya kuruluşlarınca kullandırılmıştır, tek tek açıklar mısınız? 

Soru 2 : 1995 yılı reklam bütçesi 7 291 831 000.- TL. olan kurum bugüne kadar yaptığı har
camaları hangi televizyon ve basın kuruluşları ile yapmıştır, tek tek açıklar mısınız? 

Soru 3 : Yıl sonuna kadar basın ve medya kuruluşları ile reklamlarla ilgili protokol yapılmış 
mıdır? Yapılmış ise hangi kuruluşlarla ne miktarda yapılmıştır? 

T.C. . 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 20.9.1995 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-1254 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Devlet Bakanlığının 22.8.1995 tarih ve B.02.0.006.0/3-02732 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan 
yazılı cevaplandırılması tensip edilen 7/7158 esas no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazır
lanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi ve cevabı (7/7158-
14941) 

Soru 1 : 1994 yılı reklam harcamaları olan 3 336.465 795.- TL.'lık gider hangi basın ve med
ya kuruluşlarınca kullandırılmıştır, tek tek açıklar mısınız? 

Soru 2 : 1995 yılı reklam bütçesi 7 291 831 000.-TL. olan kurum bugüne kadar yaptığı har
camaları hangi televizyon ve basın kuruluşları ile yapmıştır, tek tek açıklar mısınız? 
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Gevap 1-2 : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün, 1994 yılı ve 1995 yılı için 

bugüne kadar yapılan "ilan ve reklam giderleri" harcamaları ekte sunulmaktadır. 

Soru 3 : Yıl sonuna kadar basın ve medya kuruluşları ile reklamlarla ilgili protokol yapılmış 
mıdır? Yapılmış ise hangi kuruluşlarla ne miktarda yapılmıştır? 

Cevap 3 : 1995. yılı sonuna kadar "ilan ve reklam" giderlerine yönelik harcamalar için basın 
ve medya kuruluşları ile herhangi bir protokol yapılmamıştır. 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 

166. -Bilecik Milletvekili Mehmet Severi'in, kumarhanelerde vergi kaçırdığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila 'nın yazılı cevabı (7/7165) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Yaptığım araştırmalarda özellikle İstanbul, Ankara'da faaliyette bulunan kumarhaneler

de büyük ölçüde vergi kaçırıldığını tespit ettim. Her gece darphane gibi para basan bu yerlerle il
gili olarak, 

1. Vergi denetimi ne şekilde yapılmaktadır? Bu yerler günlük olarak denetlenmekte midir? 
Denetleniyor ise, tespitler nelerdir? 

2. Kumarhanelere yönelik mevcut denetimlerin yeterliliğine inanıyor musunuz? İnanıyorsa
nız veya inanmıyorsanız sebepleri nelerdir? 

3. Kumarhaneler bazında devletin 94-95 yılı itibariyle sağladığı vergi kazancı nedir? 
4. Bugüne kadar vergi kaçırıldığı ve vergisini ödemediği tespit edilen kumarhaneler hangile

ridir? (1994-1995 yılları itibariyle) 
5. Bu yerlerin daha sıkı denetlenmesi ve takibe alınması hususunda Bakanlık olarak ne gibi 

bir çalışma mevcuttur? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 23.8.1995 
Sayı : B.07.0.GEL.0.14/1406-914 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi : 3.8.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7165-14948/53373 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in tarafımızdan cevaplandırılması istenilen 7/7165-

14948 esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili açıklamalarımız aşağıdadır: 
1. Talih oyunları salonları işletmelerinde yapılan yaygyın ve yoğun vergi denetimleri belge 

düzenine uyulup uyulmama ve hasılat tespiti şeklinde yürütülmektedir. 
Talih oyunları salonları Özellikle gece denetimlerinde görevli özel yoklama yetki belgeli me

murlar ve vergi denetmenleri tarafından sürekli denetlenmektedir. Denetim sonucu, belge düzeni
ne uymadığı tespit edilenler hakkında ceza kesilmesine esas olacak tutanak düzenlenmekte ve mü
kelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerine gönderilmektedir. 
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Talih oyunları salonları işletmelerinin hasılatının kavranması açısından genel olarak başvuru

lan denetim yöntemi hasılat tespitidir. Hasılat tespiti şeklinde yapılan denetimlerde, işletmenin bir 
taraftan brüt hasılatı kontrol altına alınırken, diğer taraftan yapmış olduğu iade ve ikramiye ödeme
lerinin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. 

Hasılat tespiti neticesinde düzenlenen hasılat tespiti raporları daha sonra vergi incelemesine 
alınacak işletmelerin durumlarını yansıtması ve hasılat tespiti yapılmayan günlerdeki hasılatlarıyla 
karşılaştırılmak üzere ilgili vergi dairesine gönderilmektedir. Gerekli görülen hallerde ise söz ko
nusu işletmeler vergi incelemesine tabi tutulmaktadır. 

Öte yandan 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin c/6 bendinde : işletmelerin 
talih oyunları için müşterilerine satmış oldukları jeton ve marka karşılığında fatura veya peraken
de satış fişi (ödeme kaydedici cihaz kullanılması halinde bu makinaların fişleri) vermeleri mecbu
riyeti getirilmiştir. 

Diğer taraftan oyun sonucu müşterilere dağıtılacak ikramiyeler ile müşteriler tarafından iade 
edilecek jeton ve marka bedelleri ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenecek 
"gider pusulası" ile belgelendirilebilecektir. 

Yapılmakta olan vergi denetimlerinde bu konudaki kanun ve tebliğ hükümlerine uyulup uyul
madığı tespit edilmektedir. 

Ayrıca, talih oyunları salonlarını işletenlerin belge düzenine uymadığı yolunda "189 Alo Ma
liye" telefonuna yapılan ihbar ve şikâyetler aynı gün görev yapan özel yoklama yetki belgeli per
sonel tarafından değerlendirilmekte, işletmelerde gerekli denetim yapılmaktadır. 

2. Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda Türkiye çapında faaliyet gösteren talih oyun
ları salonu işletmeleri devamlı olarak izlenmekte ve sürekli olarak denetimlere tabi tutulmaktadır. 
1995 takvim yılı başından itibaren talih oyunları salonu işletmelerinden birçoğu 25 ile 30 kez yay
gın ve yoğun vergi denetimine tabi tutulmuşlardır. Ayrıca, 1994 takvim yılı itibariyle de etkin ve 
yoğun bir şekilde denetimler yapılmıştır. 

Türkiye çapında 12 il bazında 63 işletmede toplam 690 oyun masası ve 5 026 makina bulun
maktadır. Bu işletmeler ile buralarda bulunan oyun masası ve makinaların ayrıntısı Bakanlığımda 
ve defterdarlıklarda listeler halinde bulunmaktadır. 

3. Talih oyunları salonları hasılatlarının kavranması açısından merkezi denetim elemanları ta
rafından söz konusu işletmelerin tamamı vergi incelemesine tabi tutulmuş olup bu incelemelerden 
büyük bölümü halen devam etmektedir. Sonuçlanan incelemeler itibariyle ise gerekli vergi ve ce
za tarhiyat işlemleri yapılmaktadır. 

Bilindiği üzere 2.6.1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yayımını izleyen aybaşından iti
baren (1.7.1995) yürürlüğe giren 4108 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 111 inci 
maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 23 üncü maddesinin (a) bendinde talih oyunları 
salonları için "Asgari Vergi" müessesesi ihdas edilmiştir. 

Yeni getirilen düzenlemeyle talih oyunları salonları işletmeciliği faaliyetlerinde bulunan ger
çek usulde gelir vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile kurumlar vergisi mükellefleri talih oyun
ları salonlarında bulundurdukları: 

- Oyun masalarının ilk altı adedinin herbirisi için aylık 100 milyor TL., sonra gelen her oyun 
masası için ise 75 milyon TL., 

- Oyun makinalarının ilk 60 adedinin herbirisi için aylık 10 milyon TL., sonra gelen her oyun 
makinası için ise aylık 7,5 milyon TL. asgari vergi ödemeleri gerekmektedir. 
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- Bu tutarlar her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için belirlenen yeniden değer

leme oranı ile çarpılmak suretiyle yeniden tespit edilecek ve izleyen yıl ödenmesi gereken asgari 
verginin hesaplanmasında bu tutarlar esas alınacaktır. 

- Talih oyunları salonları işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükelleflerin birden fazla talih 
oyunları salonu işletmesi halinde ödenmesi gereken asgari verginin hesabında her bir salon ayrı ay
rı dikkate alınacaktır. 

- Aylık dönemler itibariyle hesaplanan, "Asgari Vergi" müteakip ayın 20 nci günü aşaması
na kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairelerine beyanname ile be
yan edilecektir. İlk defa 1995 Ağustos ayında verilecek bu beyannamelerde yer alan bilgilerin doğ
ruluğu beyan döneminin sonunda araştırılacaktır. 

4. Öte yandan, talih oyunları salonları işletmeleri ile ilgili olarak Bakanlığım ile Turizm Ba
kanlığı arasında işbirliği yapılarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
İsmet Attila 

Maliye Bakanı 

167. - Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Şanlıurfa-Akçakale karayoluna ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/7168) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

gereğini arz ederim. 20.7.1995 
Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

GAP, projesinin uygulama alanı bakımından Şanlıurfa önemli bir merkez olmaya hazırlanır
ken, bölge nüfus ve trafik bakımından her geçen gün yoğunluk kazanmaktadır... 

Şanlıurfa-Suriye girişlerinden önemli birini sağlayan Akçakale ilçemiz ise bu bakımdan ilgi 
odağı halindedir... 

Sorular: 
1. Şanlıurfa-Akçakale karayolunun bu gelişmeye uygun hale gelmesi için ne gibi çalışmalar 

yapılıyor? 
2. Akçakale ve Harran ilçelerimizin altyapı sorunlarının çözümü çalışmaları ne aşamadadır? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 7.9.1995 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3162 
Konu : Ökkeş Şendiller'in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM'nin 3.8.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7168-14956/53380 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in Şanlıurfa-Akçakale 

karayolu ile altyapı sorunları hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Akçakale ilçesinin Şanlıurfa ili ile bağlantısı mevcut 54 km. uzunluğundaki asfalt sathi kapla

malı Devlet Yolu ile sağlanmaktadır. 
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GAP projesinin uygulama alanında yer alan söz konusu yol, 1995 Yılı Yol Etüd Proje progra
mında yer almakta olup, 1. sınıf Devlet Yolu olarak projelendirilmesi için etüd çalışmaları tamam
lanmış ve son 3 km.'si hariç aplikasyon bitme seviyesine gelmiştir. 

Projesinin bitimini müteakip Karayollarına sağlanan kaynaklar nisbetinde, önümüzdeki yıllar
da yapım programına alınabilecektir. 

Akçakale Belediyesinin İller Bankası Genel Müdürlüğünce tasdik edilmiş kanalizasyon avan 
projesi bulunmaktadır. Ancak Akçakale ve Harran Belediyelerinin kanalizasyon yapım işi yatırım 
programında yer almadığından, kanalizasyon tesis inşaatları yapımı konusunda bir çalışma bulun
mamaktadır. 

Bilindiği üzere Türkiye'de belediye sayısı 2739'a ulaşmış bulunmaktadır. Çevre bilincinin ge
lişmesine paralel olarak kanalizasyon tesisleri konusunda da Belediyelerin talepleri fevkalade art
mış bu taleplere karşılık, finansman yetersizliği ortaya çıkmış, dolayısıyla yeni işlerin programlara 
dahil edilmesi zorlaşmıştır. Bu nedenle D.P.T.'nca 1995 yılı yatırım programımıza 2 adet il mer
kezi dışında yeni iş alınmamıştır. 

Söz konusu beldelerin kanalizasyon yapım işleri D.P.T.'nca İller Bankamız Yatırım Program
larına dahil edilmesi dahilinde gerekli işlemler yapılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

168. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Yenihisar'da yapımı planlanan VLF is
tasyonuna ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/7171) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorularımın, Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması için delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cengiz Altınkaya 

Aydın 

Sorular": 
1. VLF (Dinlenme) istasyonu için Aydın Yenihisar'da (Didim) tahsis edilmesi istenen arazi 

miktarının önceki talebin 2 katına çıkarılmasının gerçek sebebi nedir? 
2. VLF istasyonu için ÇED raporu hazırlattırılmadan bu tesisin inşaatına geçilmesi söz konu

şumu dur? 
3. Turizm potansiyeli inkar edilemeyecek kadar yüksek olan bu bölgede VLF istasyonu nede

niyle; 

- İnsan sağlığına, 
- Çevre kirliliğine, 

- Turizme, 
Tarıma ve tüm canlılara verilecek olan zararlar hangi boyutlarda olacaktır? 
4. Kaçınılmaz olan kalıcı zararların telafisi mümkün olmadığına göre VLF istasyonunun ya

pımından vazgeçilmesini düşünüyor musunuz? 
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5. Yenihisar Belediyesinin bilgisi dışında arazi tahsisi talep edilmesinin doğurduğu karşılık

ların çözümü için ne gibi bir yöntem takip edilecektir? 
T.C. 

Millî Savunma Bakanlığı 18.8.1995 
Sayı: 1995/780-MD 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Bşk.lığınm 3 Ağustos 1995 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/7171-14966/53396 sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya tarafından verilen ve İlgi ile cevaplandırılması istenilen 
"Aydın-Yenihisar'da yapımı planlanan VLF İstasyonuna ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı 
Ek'tedir. 

Arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanlığı 

Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya tarafından verilen 7/7171-14966 sayılı Aydın-Yenihi
sar'da yapımı planlanan VLF İstasyonuna ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı: 

1. Aydın-Yenihisar'da yapımı planlanan "VLF yayın istasyonu" Deniz Kuvvetleri Komutan
lığının harekât ihtiyacını karşılamak üzere, dalmış vaziyetteki denizaltılara sürat, güven ve emni
yetle mesaj gönderilmesini mümkün kılacak 20 yıllık mazisi olan bir projedir. 

Bu projenin NATO'da kabulü için yıllarca çaba sarfedilmiş ve sonuçta, NATO askerî kade
melerinde ve ilgili Çalışma Grubu WG-18'de destek görmesine rağmen, Yunanistan tarafından, 
Türk denizaltılarının özellikle Ege Denizinde ve Akdeniz'den Cebelitarık'a kadar olan bölgede Yu
nan Denizaltılarına üstünlük sağlayacağı düşüncesiyle engellenmiştir. 

Bu gelişmeler karşısındaki, ülkemiz açısından hayatî önem taşıyan bu projenin gerçekleştiri
lebilmesi için, NATO'ya önfinansman beyanında bulunularak Millî Bütçemizden inşası cihetine 
gidilmiştir. 

Bu nedenle, Türk Silahlı Kuvvetleri için stratejik önemi haiz olan VLF projesinden herhangi 
bir şekilde vazgeçilmesi söz konusu olmayıp, bu projenin planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi ge
rekmekte ve halihazırda altyapısı büyük bir oranda tamamlanmış bulunmaktadır. 

2. Bu proje için, 1976 yılında en uygun mahal olarak Aydın İli, Yenihisar İlçesi mülkî hudut
ları dahilinde 55 750 318 m2'lik bir alan seçilmiş ve 1/25000 ölçekli Didim-Akbük Çevre Düzeni 
Nazım İmar Planında VLF yayın istasyonu kurulmak üzere askerî saha olarak ayrılmış, yapılan fi
zibilite etüdü sonucu, askeri alan içinde şahıslara ait 202 995 m2'lik bir kısmın kamulaştırılmasın
dan vazgeçildiğinden 55 750 318 m2'lik alan, 55 547 323 m2'ye düşürülmüş olup, arazi miktarına 
ilişkin önceki talebin iki katına çıkartılması söz konusu değildir. 

3. VLF İstasyonu teknik olarak bir "Radyo-Telsiz İstasyonu" özelliğinde olup, Dünyadaki 
tüm benzerleri gibi, herhangi bir endüstriyel atık üretmemekte, insan sağlığına, tüm canlılara ve ta
rıma herhangi bir zararı bulunmamakta ve çevre kirliliğine de neden olmamaktadır. Bu nedenle, 
Çevre Düzeni İmar Planında askerî bölge olarak ayrılan bir alanda inşasına başlanan bu tesis için 
ÇED raporu hazırlatılmasına gerek duyulmamıştır. 

4. İstasyon yeri olarak seçilen mahal kayalık, tarıma elverişsiz, ağaç örtüsü bulunmayan bir 
arazi olup, şehirden 7 km. içeridedir. 
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Böyle bir alan, proje tamamlandığında, diğer Silahlı Kuvvetler tesislerinde olduğu gibi ağaç

landırılacağından turizm açısından da herhangi bir olumsuz etki yapmayacağı değerlendirilmekte
dir. 

5. VLF İstasyonu için 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar Planında askerî alana ayrı
lan bölge içindeki arazilerin, kamulaştırma ve tahsis işlemleri Aydın Valiliği ve Mahallî İdarelerin 
bilgisi dahilinde yapılmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
169. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Yehnihisar'da yapımı planlanan VLF 

İstasyonuna ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'ın yazılı cevabı (7/7173) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorularımın, Sayın Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için delaletlerinize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
• . , Aydın 

Sorular: 
Millî Savunma Bakanlığı Nato Enfraktrüktür Dairesi tarafından Aydın-Yenihisar (Didim)'da 

VLF (dinlenme) istasyonu inşaat planlanmıştır. . •. -
1. Turizm öncelikli kullanılması gereken arazilerin, tam tersine söz konusu askerî tesise tah

sis edilmesi Turizmimiz için bir'darbe değil midir? 
2. Yöre turizmini geliştirmek için canla başla mücadele etmekte olan Yenihisar Belediyesinin 

bilgisi dışında planlama yapılması demokrasi ile bağdaşır mı? 
3. Yenihisar'a sahip çıkmayı, Türk Turizmine büyük darbe vurarak, çevreyi kirletecek olan 

söz konusu tesisin yapımını engellemek için harekete geçmeyi planlıyor musunuz? 
T.C. 

Turizm Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 17.8.1995 

Sayı : B.17.HKM.0.00.00.00/931-20590 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

İlgi : 3.8.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7173-14968/53398 sayılı yazısı. 
İlgi yazınız ekinde gönderilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Aydın Milletvekili 

Sayın Cengiz Altınkaya tarafından'verilen soruların cevapları aşağıya çıkarılmıştır. 
Aydın İli, Yenihisar (Didim) İlçesi sınırları içinde Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş her

hangi bir turizm bölge, alan ve merkezi bulunmamaktadır. Dolayısıyla soru önergesinde konu edi
len VLF (Dinlenme) İstasyonu yapılmasıyla ilgili Bakanlığımızca yapılmış herhangi bir planlama 
ve tahsis bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak sözkonusu tesisle ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak Bakanlığımızca ya
pılmış herhangi bir işlem ve uygulama bulunmamaktadır. 

Gereğini arz ederim. 
İrfan Gürpınar 

Turizm Bakanı 
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170. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Tuzla 'da meydana gelen sel felaketi sırasında ka

mu hizmetini engelleyen kişilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı 
(7/7174) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular : 

1. 9.7.1995 günü Tuzla'da meydana gelen sel afeti sırasında çalışma yapan belediye persone
line DYP eski İlçe Başkanı Erkan Salah'ın tersanesinde vaki olan silâhlı saldırı üzerine ne gibi tah
kikat yapılmıştır? 

2. Bir sel afeti sırasında kamu hizmetini engelleyen kişiler yakalanmış mıdır? 
T.C. 

, İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 26.9.1995 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 8.9.1995 gün ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7174-

15007/53520 sayılı yazısı. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve.tarafım-

dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
9.7.1995 günü Tuzla İlçesinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeni ile tabiî afet olarak de

ğerlendirilen sel felaketi meydana gelmiş, Tuzla Belediye Başkanlığınca Belediye Başkan Yardım
cısı Necmettin Erdil emrindeki ekipler görevlendirilmiş, Erkan Salah ve iş ortağı Cesur Taflı ile 
Belediye ekipleri arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıkmış ve karşılıklı birbirlerini 
darp etmişlerdir. Olay yerinde bulunan görevli polis ekiplerince taraflar karakola celp edilerek alı
nan beyanlarında karşılıklı birbirlerinden davacı olmuşlardır. 

Taraflar Kartal Adli Tıp Kurumuna şevkle Belediye görevlisi olan kişilerin herhangi bir darp 
ve cebir izine rastlanmadığı, olay sırasında taraflarca müdahale eden Nazım Kılıç isimli şahsın (1) 
gün Cesur Taflı'nın da (3) gün iş gücüne mani olur şeklinde doktor raporları alınmış Belediye gö
revlilerinin Cesur Taflı tarafından silâh çekilerek ateş ettiğini iddia etmeleri üzerine olay yerinde 
yapılan aramada boş kovana rastlanılmamış, Cesur Taflı iddia edilen beyaz renkli tabancasının 
evindeki yatak odasında bulunduğunu beyan etmesi üzerine adıgeçen refakat alınarak evinde yapı
lan aramada LLMA marka 854777 seri nolu 9 mm. çap nikelajlı İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 
verilmiş taşıma ruhsatlı tabanca boş olarak bulunarak alınan ekspertiz raporunda'tabancada barut 
ve is artığının bulunmadığı belirtilerek olay hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte ta
raflar adlî mercilere sev edileceği sırada 11.7.1995 günü nöbetçi savcısı D. Ümit Erışık'ın şifaî ta
limatları ile tarafların serbest bırakılması evrakın ikmalen gönderilmesi istenilmiş, evrak tanzim 
edilerek Pendik Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, tahkikat evrakı Hz: 1995/5464 sayıya 
kaydeden işleme alınmıştır. ' 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 
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171.- Kayseri Milletvekili Salih Kopuşuz'un, İller Bankasınca Kayseri İline bağlı belediyele

re verilen kredi ve bağışlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/7177) , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Soru : İller Bankasınca Kayseri İli ile bu ile bağlı ilçe ve belde belediyelerine 1992-1993-
1994-1995 yıllarında verilen kredi ve bağış miktarları nedir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 29.9.1995 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2.A/3690 
Konu : Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un 

Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM'nin 8.9.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7177-15018/53585 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Bakanlığımıza yönelttiği ya

zılı soru önergesi incelenmiştir. 
İller Bankasınca Kayseri İli, ilçeleri ve belde belediyelerine açılan krediler yazımız ekinde lis

tede gösterilmiştir. (Ek: 1) 
Bankamızda hibe ödeneği bulunmamaktadır. Ancak; banka yatırım programında bulunan işle

rin yıl içi ödeneklerinin ikraz şeklinde karşılanamayan kısmı, "Belediyeler Fonu Yönetmeliği" hü
kümlerine göre bu fondan "bağış" şeklinde karşılanmakta olup; buna ait bilgiler Ek : 2 no.lu liste
de sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
172. - Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Uşak-İlyaslı Kasabası Köyiçi Mevkiinde bir ar

sanın satın alınması için İlyaslı Belediyesinin yaptığı başvuruya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İs
met Attila'nın yazılı vevabı (7/7181) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masının teminini saygılarımla arz ederim. 28.7.1995 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Uşak İli İlyaslı Kasabasının köy içi mevkiinde, tapunun 3-4-5 pafta 3614 parsel numarasında 
22 098 m2 arsanın 460 milyon TL. bedelle satışı uygun görüldüğü halde İlyaslı Belediye Başkan
lığının 2942 sayılı Kanunun, 30 uncu maddesi gereğince, satınalma talebi 17;2.1995 tarihinden bu
güne cevaplandırılmamıştır. Gereği ne zaman.yapılacaktır? 
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T.C. 

Maliye Bakanlığı 
Millî Emlak Genel Müdürlüğü 22.9.1995 

Sayı: B.07.0.MEG.0.23/3303-67545 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 8.8.1995-gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7181-15041/53697 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin tarafın

dan sorulan ilgi yazı iki soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin verilen cevap aşağıda sunul
muştur. 

Uşak İli, Merkez İlçesi, İlyaslı Kasabası, Köyiçi yöresinde bulunan Hazineye ait, 3-4-5 pafta, 
3614 parsel no.lu ve 22 098 m2 yüzölçümlü taşınmaz mal, imar planı bulunmadığı anlaşıldığından 
Valiliğe gönderilen 11.4.1994 gün ve 017166 sayılı yazımızla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
45 inci maddesine göre 460 000 000.- (Dörtyüzaltmışmilyon) TL. bedel üzerinden ihale yoluyla sa
tılması istenilmiştir. 

Ancak, Uşak Valiliğinden alınan 17.2.1995 gün ve 1215 sayılı yazı ile taşınmaz malın, tören, 
açık pazar, belediye hizmet alanı, resmî kurum alanı ve yol olarak kullanılmak üzere m2'sine tak
dir edilen 25 000.- TL.'den toplam 552 450 000.- TL. bedel üzerinden 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca İlyaslı Belediye Başkanlığınca satışının istenildiği bildiril
miştir. 

Anılan taşınmaz malın imar planında ayrıldığı amaca göre Belediyeye doğrudan satışı müm
kün bulunmamaktadır. 

İmar planında ayrıldığı amaçla dikkate alındığında sözkonusu taşınmaz mallar Arsa Ofisi Ge
nel Müdürlüğü tarafından da değerlendirilmesinde yarar görülmemiştir. 

Sözkonusu taşınmaz malın imar uygulaması yapıldıktan sonra yol ve tören alanı olarak ayrı
lan kısmın kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesine 
göre tapu sicilinden terki gerekmektedir. 

Belediye hizmet alanı olarak ayrılan kısmın ise hangi hizmet için ayrıldığı açıklanmadığından 
satışı yönüne gidilememektedir. Açık pazar yeri ise esasen kamu hizmeti için kullanılması gerek
tiğinden satışa konu edilmesi mevzuata aykırıdır. 

Resmî hizmet alanlarının ise Devlet mülkiyetinde kalması gerektiğinden Belediyeye satışı 
mümkün değildir. 

Yukarıda da açıklandığı gibi, sözkonusu taşınmaz malın imar uygulamasının yapılarak kulla
nım amacına uygun parseller oluşturulduktan sonra Belediyenin bedelsiz terk, tahsis veya satmal
ına talepleri değerlendirilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. İsmet Attila 
Maliye Bakanı 

173. -Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas İli Altınyayla İlçesinin ulaşım sorununa 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/7182) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Abdullatif Şener 

Sivas 

Soru : Altınyayla İlçesi'nin Sivas'la ulaşımını sağlayan Altınyayla-Ulaş ve Altınyayla-Şarkış-
la arasındaki yollar halen stabilize durumundadır. Ulaşım çok güç şartlarda yapılmaktadır. Kışın 
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zaman zaman kar yağışları dolayısıyla yollar kapanmakta İlçenin tüm bağlantıları kesilmektedir. 
Halkın güven içinde seyahat edebilmesi için söz konusu yolların asfaltlanmasına ne zaman başla
nacaktır? 

. T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 29.9.1995 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3686 
Konu : Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in 

Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM'nin 8.9.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7182-15042/53698 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in Bakanlığımıza yönelttiği ya

zılı soru önergesi incelenmiştir. 
Altınyayla-Ulaş yolu karayolları yol ağında yer almamakta olup; söz konusu yolun 10 km. 'lik 

stabilize kesiminin asfalt kaplama yapılabilmesi için 7 milyar TL. ödeneğe ihtiyaç vardır. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

; Halil Çulhaoğlu 
\ Bayındırlık ve İskân.Bakanı 

174. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın ikinci bir anadolu lisesi ihtiyacına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/7184) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Sorular: 
1. Nüfusu 5 ve 50 bin olan bir çok il ve ilçede bir hatta iki Anadolu Lisesi bulunmasına kar

şın merkez nüfusu 240 OOO'e yaklaşan Sivas İlimizde bir Anadolu Lisesi vardır. 3 500 öğrencinin 
sınavlara girdiği bunun 3 360'ının dışarda kaldığı Sivas İlimize ikinci bir Anadolu Lisesinin açıl
ması konusunda Bakanlık olarak bir çalışmanız var mı? 

2. Sivas'ta eğitim konusunda büyük bir açığı kapatacak olan Anadolu Lisesi ne zaman faali
yete geçebilir? 

T.C. • 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 26.9.1995 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2496 , 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 8.9.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/7184-15044/53700 sayılı -yazısı. 
Sivas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener'in "Sivas'ın ikinci bir Anadolu Lisesi" ihtiyacına 

ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 
Sivas'a yabancı dili İngilizce olan İkinci bir Anadolu Lisesi açılmıştır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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175. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz 'ün, THY'nın Kanada uçuşlarına ilişkin sorusu ve 

Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/7189) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını delaletlerinize arz ederim. • 7.8.1995 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

1. Türkiye'de Kanada'ya hangi tür uçakla gitmektedir? Montreal kentine direkt uçuşlar niçin 
yoktur? 

2. THY'nda en son yapılan zam oranı hangi standartlara göre yapılmıştır? 
T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 25.9.1995 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B. 11.0.APK.0.10.00.00.A-7/809-25062 
Konu : Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'Un 

yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 Eylül 1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7189-15063/53841 sayılı yazınız. 
Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün Bakanlığıma yönelttiği 7.8.1995 gün ve 7/7189-

15063 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap formu ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Ulaştırma Bakanı 
Tokat Milletvekili Sn. Ahmet Feyzi İnceöz'ün 7/7189-15063 sayılı yazılı soru önergesinin ce

vabı : 
Soru : 1. Türkiye'de Kanada'ya hangi tür uçakla gitmektedir? Montreal kentine direkt uçuş

lar niçin yoktur? 
2. THY'nda en son yapılan zam oranı hangi standartlara göre yapılmıştır? 
Cevap 1 : THY'nın, halihazırda Kanada'da yeterli yolcu potansiyeli görülmediğinden Kana

da'ya direkt seferi bulunmamaktadır. Ancak, Kanada'ya seyahat etmek isteyen yolcular, Nevv-
york'a kadar THY'nın seferleri ile, Newyork'tan Kanada'ya ise anlaşmalı Amerikan ve Kanadalı 
taşıyıcılarla seyahat etmektedirler. 

2. THY içhat yolcu taşıma ücretleri; taşıma maliyetlerini teşkil eden akaryakıt, ABD Doları 
kuru, meydan hizmetleri ile enflasyona tabi giderlerde yaklaşık 8 aylık bir dönemde meydana ge
len yükselmeler sonucu maliyetlerde oluşan artışlar dikkate alınarak tespit edilmiştir. 

/ 76. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik-Vezirhan 'da kaybolduğu iddia edilen mı
cırlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (717194) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 
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Soru: Bilecik-Vezirhan'da faaliyet gösteren bir kum ocağına giden yaklaşık 5 km.'lik yol için 

Karayollarının sorumluluk alanındaki ana yolda kullanılmak üzere istif edilen mıcırların kullanıl
dığı yönünde bilgiler aldım. Buyol için 400 kamyonluk mıcırların yok olduğuna dair Karayolları 
Bölge sorumlularının da rapor tuttuğunu öğrendim. 

1. Bu yönde Bakanlığınıza herhangi bir bilgi verildi mi? 
2. Bakanlık olarak kaybolan mıcırlar hakkında ne gibi tahkikat veya araştırma başlattınız? 

. 3 . Bakanlık olarak bu işin aslı nedir? 
T.C. • ' 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 20.9.1995 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3546 
Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in 

Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM'nin 8.9.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7194-15068/53846 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in "Vezirhan'da kaybolduğu id

dia edilen mıcırlar" hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Karayolları Bursa 14. üncü Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bulunan Bozüyük-Bilecik-Meke-
ce yolunun onarımında kullanılmak amacıyla önceki yıllarda Vezirhan Taşocağında ihrazatı yapı
lan (I"-0) temel malzemesinden 1353 m3'ünün, 20-21 Mayıs 1995 tarihlerinde Sakarya Nehri ya
tağında kum-çakıl işletmeciliği yapan Mehmet Cevher tarafından izinsiz olarak alınması olayı ne
deniyle, Bursa 14 üncü Bölge Müdürlüğüne adı geçen hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyu
rusunda bulunulması hususunda talimat verilmiştir. Bu talimat doğrultusunda 9.8.1995 tarihli di
lekçe ile Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve yapılan tahkikat so
nucu Bilecik Asliye Ceza Mahkemesinde 1995/172 Esas sayı ile kamu davası açılmış olup; dava
nın ilk duruşması ise 9.11.1995 tarihindedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

177. -Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlıı'nun, Hopa Limanı ve Hopa-Sarp Karayoluna 
ilişkin ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu 'nun yazılı cevabı (7/7195) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

1990-1991 yıllarında, yaklaşık günde 500 TIR Hopa Limanından yük alıp İran'a taşımacılık 
yapıyordu. Daha sonra kısmen tahribata uğrayan Hopa Limanı, bugün bazı mendirekler onanlmış-
sa da yeterli hizmet veremez durumdadır. 

Ayrıca genişleme çalışmaları yapılmadığı için de büyük gemiler limana girememektedir. 

İki kez genişletme ihalesi bilinmeyen nedenlerle iptal edilmiştir. Binlerce şoför esnafının ge
çimini temin ettiği Hopa Limanı, maalesef kaderine terkedilmiştir. 
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Büyük gemiler limana yanaşamadığı için de İran bu limanı kullanmaktan vazgeçmiş dolayısı 

ile de İran'a yapılan taşımacılık tamamen durmuştur. 

Hopa Limanı yanında Hopa-Sarp yolu çalışmaları da istenilen düzeyde değildir. Sarp sınır ka
pısındaki alt yapı bozukluğu devam etmektedir. Bölgenin sosyo-ekonomik yapışma çok önemli 
katkıları olan bu iki konunun bugüne kadar çözülmemiş olması bölge halkının mağduriyetine ne
den olmaktadır. 

Bu nedenle sorularım : 

1. Hopa Limanını genişletme çalışmalarına ne zaman başlayacaksınız? 
2. Hopa-Sarp karayolunun bir an önce bitirilmesi için ilave ödenek tahsisi yapacak mısınız? 
3. Sarp sınır kapısının alt yapı eksikliklerini ne zaman tamamlayacaksınız? 

T,C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 29.9.1995 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3688 
Konu : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 

Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM'nin 8.9.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7195-15077/53886 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alman, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun Bakanlığımıza yönelt

tiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 1995 yılı ödeneği 91 175 milyon TL. olup; bu yıl için 300 000 

milyon TL. daha ek ödenek istenmiştir. Bunun sağlanması hâlinde, söz konusu yolun bitirilmesine 
çalışılacaktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

178. -Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, et ithalatına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/7199) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Gaffar Yakın 

Afyon 
1. Et kombinalarını ziyaretim esnasında, kombina sahipleri yurtdışından ithal edilen kesilmiş 

etlerin bazılarının 1994 yılında kesilmiş olduğunu etlerin üzerindeki etiketleri göstererek şikâyette 
bulunmuşlardır. 

Dinî inançlarımıza göre, bir etin yenilebilmesi için, dinen eti yenmesi caiz olan hayvanların bir 
müslüman tarafından Allah adına kesilmesi gerekir. 

Danimarka veya Moldavya'dan ithal edilen 1994 ve 1995 kesimi etler kimler tarafından nasıl 
kesilmiştir? 
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Çok büyük ihtimalle müslüman olmayan kasaplar tarafından kesilen etleri bilmeden yiyenle

rin vebalini kimler üstlenecektir? 

2. Şimdi ikinci parti kesilmiş et ithaline izin verilmiştir. Bu sefer etlerin İslamî usullere göre 
kesilmesini nasıl sağlayacak ve nasıl kontrol edeceksiniz? 

3. İthal etler üreticiye ithal et olduğu söylenmeden sanki Türkiye'de kesilmiş et gibi ve fiyat 
farkı olmadan satılmaktadır. Etlerin ithal et olduğunun tüketiciye bildirme mecburiyetini getirdiniz 
mi? ' 

TC. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 27.9.1995 
• • •- Sayı :ÖKM: 2-317 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kan.Kar.Müd.lüğünün 8.9.1995 tarih ve 7/7199 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Bakanlığımız tarafından 3 Eylül 1992 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğlere göre ithal 

edilecek dondurulmuş etler, üzerindeki son kullanma tarihi etiketine bakılmaksızın, en fazla 12 ay 
önce elde edilmiş olmalıdır. 12 aydan daha fazla süreden önce elde edilen etlerin ithaline izin ve
rilmeyecektir esası getirilmiştir. 

Yurdumuza ithal edilen etler sağlık ve hijyen kuralları açısından denetlenmiş ve sertifiye edi
len mezbahalarda kesilen ve tamamen kanı akıtılan hayvanlardan elde edilmiş ve insan gıdası ola
rak tüketime uygun bulunan etlerdir. Bu etlerin tüketilmesi islamî açıdan da bir mahzur teşkil et
memektedir. Bakanlığımızın 9.8.1995 tarihli tebliğinde de belirtildiği üzere ithal edilecek etlerin 
kesiminden yüklemeye kadar Bakanlığımızca görevlendirilen uzman veteriner hekimlerin deneti
minde olması zarureti vardır. 

İthal edilen etler genelde sanayi üretiminde kullanılmakta olup bunların büyük bir kısmı da ih
raç edilmektedir. Doğrudan tüketime sunulan ithal malların üzerine Türkçe etiket konma mecburi
yeti vardır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

1 İNCİ BİRLEŞİM 

1.10 .1995 PAZAR 

Saat: 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Cumhurbaşkanının, Anayasanın 104 üncü maddesine göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 19 uncu Dönem 5 inci Yasama Yılını açış konuşması, 

2. - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, 

3.-Meclis Araştırması önergesi, 

4. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkereleri, 

5. - Başbakanlık tezkereleri, 

6. - Danışma Kurulu önerisi. 

2 . 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




