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1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp 
Kurumunun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması ge
reken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
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•'•' C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 512 
1. - TBMM Başkanının, Arjantin.Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Senato 

Başkanının davetine, beraberinde bir heyetle icabetine ilişkin Başkanlık tezkere
si (3/40), 512 
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A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 5 İ 9 

1. - Ankara Milletvekili H. Uluç Giirkan'ın, Milletvekili Genel Seçimlerin
denönce 18-22 Aralık tarihleri arasında yapılan ihaleler ile Gülbahar Barajıyla il
gili usulsüzlük iddialarına ve Denizli'de 775 sayılı Kanun gereğince tahsis edilen 
arsalara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Adnan Keskin'in yazılı ce
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2.-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Akçakoca Balıkçı Barınağı 
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vabı (7/21) 
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8.-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Samsun Balıkçı Barınağı 
İhalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/22) ->46 
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13. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İnebolu Limanı İhalesine 
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' İnşaatı İhalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı ceva
bı (7/37) . 5 6 1 
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sine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/38) 562 

25. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Arhavi Balıkçı Barınağı 
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rınağı İhalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı ceva
bı (7/43) .567 
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47. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Avşaadası Türkeli Köyü 
Feri İskelesi İhalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazı-
İı cevabı (7/61) 5 8 5 

48. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bozkurt-İlişi Yakaören 
Balıkçı Barınağı İhalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in 
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52. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Of-Eskipazar Sahil Tahki
matı İhalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabi 
(7/66) 

53. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çanakkale Limanı İhale
sine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/67) 

54. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara Ereğlisi Yat Li
manı İhalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı 
(7/68) 592 

55. -- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mürefte Balıkçı Barınağı 
İhalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/69) 593 

56. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmaris Sahil Tahkima
tı İhalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı 
(7/70) 5 9 4 
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lesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/73) - ^ ' 

60. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara İline bağlı Avşar ve 
Temelli beldelerinin ilçe yapılıp yapılma} acağına ilişkin sorusu ve İçişleri Baka
nı Teoman Üniisan'ın yazılı cevabı (7/180) 598 

61. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Bağ-Kur emeklileri
nin aylıklarının Ziraat Bankası tarafından ödenmesine ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul'ün yazılı cevabı (7/313) 598:601 

© 

- 501 -



T.B.M.M. B : 1 9 6.3.1996 0 : 1 
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel kurulu saat 15.00'te açıldı. 

TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan, Başkanvekilliği görevine başlaması münasebetiyle 
bir konuşma yaptı. v 

Adalet Bakanı Finiz Çilingiroğlu, ceza ve tutukevlerinin bugün içinde bulunduğu duruma, bu 
konudaki son gelişmelere ve basında yer alan haberlere ilişkin gündem dışı açıklamada bulundu; 
RP İstanbul Milletvekili İ. Önder Kırlı, DSP İstanbul Milletvekili Ahmet Tan, ANAP Kastamonu 
Milletvekili Murat Başesgioğlu da aynı konuda grupları adına görüşlerini belirttiler. 

İçel Milletvekili Halil Cin, Türkiye'de devlet veya diğer kamu tüzelkişileri tarafından yapılan 
bazı kamu hizmetlerinden dolayı bireylerin maruz kaldığı zararların tazminine, 

Afyon Milletvekili Osman Hazer, mermercilik sektörünün güncel sorunlarına, 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetatacı, Belkıs Barajının kamulaştırılmasına ve ka

mulaştırma bedellerinin ödenmesine, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki sorunların araştırıla

rak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla, , 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Patrikhanesinin statüsü ve 
faaliyetleri konusunda, 

Birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/37; 10/38) Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açık
landı. 

6 Mart 1996 Çarşamba günü saat Î5.00'te toplanmak üzere, Birleşime 18.01 'de son verildi. 

Hasan Korkmazcan 
Başkanvekili 

M.Fatih Atay Salih Kapımız 
Aydın Kayseri 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
6 . 3 .1996 ÇARŞAMBA 

Sözlü Soru Önergesi 

. 1. - Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu-Mesudiye İmam-Hatip lisesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1996) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde'nin tarımsal sulamasiyla ilgili sorunlarına iliş

kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/405) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.1996) 

2. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın meslek memurluğu giriş sınavında İmam-Hatip 
mezunlarının elenmesi amacıyla lise diploması istendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/406) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.3.1996) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun, Diyarbakır'daki elektrik kesintilerine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/407) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.3.1996) ' 

4. - Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun, kamu borçlarına uygulanan gecikme faizi
ne ilişin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/408) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.1996) 

5. - Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nin, Bursa-Yenişehir Havaalanı yapımının bir ba
kan tarafından engellendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/409) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 4.3.1996) 

6. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hitapoğlu'nun, Diyarbakır-Bismil'deki pamuk üreti
cilerinin Çukobirlik'ten alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/410) (Başkanlığa 
geliş tarihi 4.3.1996) 

7. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, yaş çay bedellerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/411) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.3.1996) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Kurumunun daha çağ

daş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/39) (Başkanlığa geliş tarihi :5.3.1996) 

• _ _ © , 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN 

KÂTİP ÜYELER: Salih KAPUSUZ (Kayseri), Kadir BOZKURT (Sinop) 

. _ | | ; , . • . . ; : 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

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

(Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, yeterli çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR '••'-• 
1. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç'un, findik üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdı

şı konuşması 
BAŞKAN - Birinci sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Şeref Malkoç'un fındık üreticilerinin 

sorunlarıyla ilgili gündemdışı söz talebi vardır. Sayın Malkoç'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Malkoç. (RP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 
ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, Sa

yın Başkana, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum ve,20 nci Dönem milletvekillerinin, Türki
ye için ve tüm insanlık için hayırlı hizmetler yapmalarını diliyorum ve hepinizi saygılarımla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, son yıllarda uygulanan yanlış ekonomik politikalar sonucu, tarım üre
ticileri mağdur edilmiştir; bunun sonucunda, Türkiye, dışarıdan, buğday ve şeker ithal edecek du
ruma düşürülmüştür. İşte, mağdur edilenlerin bir bölümü de fındık üreticileridir. Bu konuşmamda, 
Türkiye'de, 6 milyon insanın geçim kaynağı olan fındıktan, fındık ihracatçısından, fındık üreticisi
nin mağduriyetinden bahsedecek ve bu mağduriyetin nasıl giderileceği hususunda sizlere bilgi arz 
edeceğim. 

Dünya fındık üretimi, yaklaşık olarak 650 bin tondur, bunun 450 bin tonunu Türkiye üretmek
tedir; yani, dünya fındık üretiminin yaklaşık olarak yüzde 70'ini Türkiye üretmektedir. Bu üretim, 
Türkiye'nin kontrolündedir. Yaklaşık yüz yıldan beri, Karadeniz ve özellikle Trabzon adları fındık
la özdeşleşmiştir. Bir türlü sanayileşmeyen ve bunun sonucu ticarî zenginliğin ulaşamadığı Kara
deniz Bölgesinde ve özellikle Trabzon'da, fındık ve çay, temel geçim kaynağıdır. Bu açıdan, fındık 
fiyatları, bölge için hayatî önem taşımaktadır. Ne var ki, bölge insanının yüzü, fındıkta ve çayda, 
fiyatlar açısından bir türlü gülmemektedir. 

Bu yılki feci durumdan, sizlere, kısaca bilgi arz etmek istiyorum. Sezon başında, 1994 ürünü . 
fındık, 65-70 bin lira arasında satılmaktaydı, 1995 yılı fındık piyasası açıldığında, dönemin Başba
kanı ve Başbakan Yardımcısı, Giresun miting alanında, fındığın fiyatını, 1 dolar 70 cent olarak tes-
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pit ettiler ve kamuoyuna açıkladılar, hem de paraların tıkır tıkır peşin ödeneceği vaadinde bulun
dular; ancak, bugün, gelin görün ki, fındık fiyatı, cumhuriyet tarihinin en düşük rakamına ulaşmış
tır. Üretici, fındığını, 55-60 bin liradan dahi satamamaktadır. Bırakın peşin ödeme yapılmasını, fın
dık, geçen seneki fiyatından bile satılamamaktadır; yani, fındık, açıklanan 1 dolar 70 cente değil, 
bunun yarısı fiyata dahi satılamamaktadır. İki sene önce, 1 kilogram fındık ile 2 kilogram zeytin 
alınabilmekteydi; köylü, 10 kilogram fındık sattığında 1 çuval un alabiliyordu; ancak, bugün, aynı 
köylü, 30 kilogram fındık satsa dahi 1 çuval unu zor alabilmekte veya alamamaktadır. Yani, Kara-
denizin fındık üreticisi, yüzde 100 zarara uğratılmış, enflasyon karşısında perişan ve mağdur edil
miştir. Fındık üreticisini böyle mağdur edenleri, Trabzonlular ve Karadenizliler, hiç de iyi duygu
larla anımsamamaktadırlar. 

Peki, fındık üreticisini ve fındığı kurtarmak mümkün müdür; bu mağduriyeti önlemek müm
kün müdür; evet, mümkündür. Fındık üretimi ve ihracatıyla uğraşan insanlarda, bu konuda, gerek
li potansiyel ve bilgi birikimi vardır. Fındığı kurtarmak mümkündür; zira, fındık, uluslararası bor
sada işlem gören çok değerli bir üründür ve dünya fındık pazarlarının -biraz önce ifade ettiğim gi
bi- yüzde 70'i Türkiye'nin elindedir. Ancak, dünyanın hiçbir yerinde görülmediği gibi, dünya fın
dık piyasasının yüzde 70'ini elinde bulunduran Türkiye, fındık fiyatının belirlenmesi açısından, hiç
bir söz hakkına sahip değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Malkoç, toparlar mısınız efendim. ' 
ŞEREF MALKOÇ (Devamla) - Peki Sayın Başkanım; çözüm yolları üzerinde duracağım. 
Fındığın kurtarılması için neler yapılabilir: . 
1. Fındık, destekleme kapsamına alınmalıdır. Zira, fındık, iki yıl öncesine kadar destekleme 

kapsamındaydı. IMFnin, Türkiye'deki tarım politikalarını yanlış yönlendirmesi sonucu, destekle
me kapsamının dışına itilmiştir. Şunun için destekleme kapsamına alınması lüzumludur: Türki
ye'nin ihracatını 15 milyar dolar olarak varsayarsak, bunun 800 milyon dolarını fındık teşkil etmek
tedir. Yani, 15 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık, yüzde 7-8'i fındığa aittir. Bu yönüyle, devlet, fın
dık üreticisine ve ihracatçısına sahip çıkmalıdır. 

2. Geçen sene dünya piyasasında fındık 400 dolardı; Fiskobirlik, bu yıl dünya piyasasında ar
tık, 200 dolardan fındık satmaktan bir an önce vazgeçmelidir. 

Yine, Fiskobirlik, piyasaya maliyetinin altında fındık satmaktadır. Fiskobirlik'in piyasaya sat
tığı bu fındık, piyasadaki bazı insanlarca, karaborsacılarca toplanmakta ve Avrupa piyasasına be-
dcleninin altında satılarak, hem fındık üreticisi hem de ihracatçı mağdur edilmektedir. Bu yolla, 
özellikle -özelleştirmede olduğu gibi- Türkiye'de bir avuç insan, devletin sırtından ve üreticinin sır
tından zengin edilmeye çalışılmaktadır. Devlet, açıkladığı 1 dolar 70 centlik fiyattan ve peşin ola
rak fındığı alması gerekir. 

Arz etmeye çalıştığım gibi, uygulanan yanlış politikalar karşısında biraz önce ifade ettiğim 
tedbirler alınırsa, hem fındık üreticisi mağduriyetten kurtulacaktır hem de devlet milyonlarca dolar 
zarardan kurtulacaktır. 

Benden sonra belki Sayın Bakan kürsüye çıkıp fındık üreticisine 1 trilyon 300 milyar ödendi
ğini ifade edecektir; fakat, devletin, üretilen fındığın ancak yüzde 15'ini aldığını ve üreticiye 1,5 
trilyon lira borcu olduğunu; Avrupa piyasasında geçen yıl fındık 400 dolar iken, Fiskobirlik'in 220 
dolardan fındık sattığını unutmamak gerekir. 

Ben, Karadenizli üreticilerin bu dertlerini ve çözüm önerilerini sayın Genel Kurula sundum; 
inşallah gerekli çalışmalar yapılır ve gerekli tedbirler alınır; hem fındık üreticisinin yüzü güler hem 
ihracatçının yüzü güler hem de Türkiye, kaybettiği milyonlarca dolara kavuşur diyorum. 
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Hepinizi saygılarımla ve muhabbetlerimle selamlıyorum. (RP, DYP ve ANAP sıralarından al

kışlar) 

BAŞKAN - Trabzon Milletvekili Sayın Şeref Malkoç'a teşekkür ediyorum. 

2. - Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı 'nın, hayvancılığın "geliştirilmesiyle ilgili karara ilişkin 
gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köy işleri BakanıNafiz Kurt'un cevabı 

BAŞKAN - Hayvancılığın gelişmesine ilişkin güncel sorunlarla ilgili olarak, gündemdışı ikin
ci konuşmayı yapmak üzere, Sayın Önder Kırlı; buyurun. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygın üyeleri; gündemdışı ko
nuşmamın konusu, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin 22 Ekim 1995 gün ve 22441 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan kararın Balıkesir'deki,uygulamasına ilişkindir. 

Öncelikle, son on onbeş yılda uygulanan yanlış politikalar sonucu, büyük bir açmazın içine 
düşürülen hayvancılığımızın geliştirilmesine ilişkin proje nedeniyle, Hükümeti kutlamak gerektiği
ne inanıyorum. Zira, bu projeyle, ülkemizde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi 
amacıyla, yurt genelinde uygulanmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca, hayvancılık
la ilgili gerekli altyapıya sahip, gerçek ve tüzelkişilere 18 trilyon liralık kredi açılmaktadır. Kredi
ye, damızlık ve süt inekçiliğinde ve sığır besiciliğinde, iki yılı ödemesiz olmak üzere, yüzde 20 fa
iz ödenecektir. Bu, fevkalade cazip kredi, illerde, vali yardımcısının başkanlığı altında, il tarım mü
dürü, ziraat odası başkanı, Ziraat Bankası müdüründen oluşturulan bir komisyonca dağıtılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ülke ekonomisine gerçekten katkılar getirebilecek güzel projeler düşü
nebiliriz; bunu yaşama geçirmek için çaba sarf edebiliriz; ama, önemli olan'uygulamadır, uygula
manın, açıklık ve önceden saptanan ilkeler çerçevesinde yapılmasıdır. Böylesine cazip parasal ola
nakların kullanılması, haksızlık yapıldığı kuşkularını taşımamalıdır, daha da önemlisi, bir oldubit
ti içerisinde, bazı kişilere çıkar sağlamanın bir aracı gibi kullanılmamalıdır. Faydalanabilecek her
kese duyurularak, başvurular objektiflik içerisinde değerlendirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Balıkesir'e öngörülen kredi miktarı 300, milyardır; bunun 
yüzde 80'i olan 240 milyarı hayvancılık için kullandırılmış ve 2 607 başvuru içerisinde 402 üreti-
ciye 1 522 inek, 124 üreticiye 1 370 dana için'kredilendirme yapılmıştır ve hayvanların büyük kıs
mı da teslim edilmiştir. Bu konudaki şikâyet, kredi almaya hak kazanan pek çok üreticinin, ayrılan 
payın yetersizliği nedeniyle, krediden yararlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu şikâyet 
haklıdır; çünkü, Balıkesir, ülkemizde, hayvancılığın, süt üretim ve işletmelerinin en yüksek oran
da olduğu bir ilimizdir. Bu nedenle, ayrılan miktar fevkalade yetersizdir, ihtiyacı karşılamaktan 
uzaktır, mutlaka artırılması gerekli bulunmaktadır. 

Hayvancılık bölgelerine, krediden, hangi kriterler içerisinde pay ayrılmıştır bilemiyoruz; an
cak, Balıkesir'e ayrılan payın, ilimizdeki hayvancılık potansiyeliyle orantılı olmadığını açıkça gö
rüyoruz. Bu nedenle, bu hususun dikkate alınması suretiyle, kredi miktarının artırılmasının mutla
ka gerekli olduğunu belirtmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde durmak istediğim asıl önemli nokta; kredinin yüzde 20'sini 
oluşturan 60 milyarın dağıtımıyla ilgili kayırma, kollama ve partizanlık yapıldığı iddialarıdır. Bu 
para, üreticilere ucuz girdi sağlanması, işlenmiş süt ve süt ürünleriyle, et ve et mamullerinin pazar-
lanması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla kullandırılacaktır. Balıkesir'deki komisyonun al
dığı karara göre, 60 milyarın 15 milyarı, üreticilere ucuz girdi için; geri kalan da, süt işleyen firma 
ve kişilere verilecektir. Et ve et mamulleri pazarlayanlara kredi yoktur; nedeni, komisyon böyle 
takdir etmiştir. Bu nedenle, et ve et mamulleriyle uğraşan firmalar isyan bayrağını çekmiştir. 
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Süt işleyen kişi ve firmalara dağıtım nasıl yapılmıştır; işte, sorun burada düğümleniyor. Zira, 

bu ucuz kredi, gerekli hiçbir duyuru yapılmaksızın sekiz firma veya kişiye dağıtılıvermiştir. Elim
de Ticaret Borsası Başkanlığına verilmiş, Balıkesir merkez ve ilçelerdeki firma ve kişilere ait çok 
sayıda dilekçe var; hepsi de, istisnaî birkaç firma dışında kendilerinin krediden haberdar edilmedi
ğini bildiriyor. Bu kredilerin, oda ve meslek kuruluşlarına bildirilmeksizin bir oldubittiyle paylaşıl
dığı, Balıkesir kamuoyunda ortak kanıdır. Dağıtıcı komisyon "Bakanlar Kurulu kararında duyuru 
zorunluluğu yok, isteyen başvurdu, değerlendirdik" diyerek, herhangi bir ilan yapmadığını kendisi 
de kabul ediyor. 

Peki, hayvan kredisi için neden 2 607 başvuru yapılıyor da, süt işleme kredisi için sadece 9 ki
şi başvuruyor? Mesele basit; hayvan kredisini ziraat odaları aracılığıyla üreticiye duyuruyorsun, is
tekler o yüzden fazla. Çünkü, bu kredi para olarak da ödenmiyor, başvurana, ithal edilen hayvan
lar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
>: BAŞKAN - Sayın Kırlı, toparlayın efendim. 

İ. ÖNDER KIRLI (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Başvurana, hayvan kredisi para olarak ödenmiyor, ithal edilen hayvanlardan isteyene verili

yor; diğerindeyse ödemeler nakit. Bu tatlı krediyi paylaşan sekiz firma içerisinde gerçekten kredi
ye hak kazananlar vardır; ama, açıklıkla belirtmeliyim ki, bu dağılımdan pay alanların içerisinde 
krediyi dağıtan komisyonda yer alan bir kamu görevlisinin işyerini kapattığını maliyeye resmen 
bildiren ve siyasal etkinliği olan kayınpederi de vardır. Konuya hak ve adalet düşüncesiyle yaklaş
tığım için, şimdi, burada, partisini açıklamayacağım; ama, soruyorum, böylesine ucuz bir krediyi 
hak sahiplerinden saklayarak sekiz kişiye peşkeş çekmekle hayvancılığımız mı kalkındırılacak, 
yoksa, birkaç partilimiz mi?! 

Konu, Balıkesir Valiliğine de resmen duyurulmuş, şikâyet konusu dağıtımla ilgili gerekli tah
kikat yapıldığına ve ayrıca, ekkredi çıkarılması yolundaki talebe dair 28 Şubat 1996 gün ve 12/808 
sayılı yazı, Bakanlığımıza gönderilmiştir. Ancak, şu anda, 60 milyar liralık kredinin 40 milyar li
rası Ziraat Bankasına aktarılmış ve önümüzdeki günlerde dağıtılacaktır. Dağıtım yapılması, sorunu 
daha da büyütecek, rahatsızlığı artıracak.dcvlete olan güven ve saygıyı sarsacaktır. 

Bu nedenle, Yüce Heyetinizin huzurunda, Hükümetten ve Sayın Bakanlıktan, bu şaibeli dağı
tım kararının durdurulmasını ve gerekli duyurular yapılmak suretiyle, kredi için yeniden değerlen
dirme yapılmasını talep ediyorum. Öte yandan, Balıkesir'in hayvancılık kapasitesi dikkate alınarak, 
ekkredi talebi konusunda ilgi rica ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan cevap verecekler; buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli millet

vekili arkadaşlarım; Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Önder Kırlı Beyin, hayvancılık hakkında gün-
demdışı konuşmasına cevap vermek üzere, huzurlarınızda bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyor, Sayın Başkana da vazifesinde başarılar diliyorum. 

Balıkesir İlimize -Sayın Kırlı'nın da söylediği gibi- Ziraat Bankası vasıtasıyla yüzde 20 faizli 
300 milyar lira kredi aktarmış bulunuyoruz; bunun 299 milyar lirası Balıkesir Ziraat Bankasına git
miş bulunmaktadır. • 

Yalnız, Sayın Kırlı'nın 60 milyar liranın dağıtılması hususundaki ifadelen yerinde olmasına 
rağmen, 60 milyar lira krediden daha bir kuruş dağıtılmamıştır. Sayın Kırlı'nın bu konuşması üze
rine ben de, derhal, Bakanlıgımdaki gerekli kişilere talimat vererek, Balıkesir'deki bu 60 milyar 
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liranın ve süt hayvancılığı için 299 milyar liralık kredinin dağıtımının usulüne uygun olmayan bir 
kısmı var ise, bu krediyi dağıtan kimseler hakkında derhal soruşturma açtıracağımı da Yüce Mec
lise ifade etmek isterim. 

Sayın Kırlı, yapmış olduğu gündcmdışı konuşmada, hayvancılığa hepimizin katkıda bulunma
sı gerektiği hakkında uzun uzun izahta bulundu. Hayvancılığı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içeri
sinde yeniden geliştirmek mecburiyetindeyiz. 

Hükümetimiz, 18 trilyon lirayı yüzde 20 faizle kredi olarak hayvan üreticimize verecek. Bu
nun büyük bir kısmını, 7 trilyona yakın bir kısmını dağıtmış bulunuyoruz; ama, bu 18 trilyon lira 
iki sene zarfında dağıtılacak. Bu, yeterli değil. Bir kere bu, geçiş dönemi. Bu geçiş döneminin hay
vancılık alanında iyiye doğru gittiğini gördüğümüzde, bu kredinin daha da artacağı, 20 trilyon lira, 
30 trilyon lira olacağı kanaati var bende. 

• Balıkesir İlimiz, hayvancılıkta hakikaten Türkiye'nin en ileri gelen vilayetlerimiziriden birisi. 
Ziraat Bankası kredilerinin ve daha önce dağıtılan kredilerin taksimatı birçok yön gözönüne alına
rak yapıldı. En büyük krediyi alan illerimizden birisi de Balıkesir'dir. Bu, kifayetli mi? Değil. 2 tril
yon liralık yeni krediyi öngören bir kararnamemiz var -zannediyorum bugünlerde Resmî Gazetede 
ilan edilecek- bu 2 trilyon liralık kredinin 1 trilyonu, Ziraat Bankası vasıtasıyla süt hayvancılığına 
verilecek; bundan da Balıkesir İlimize bir pay düşeceği kanaatindeyim. 

Burada ifade edildiği gibi, 60 milyar lira hiç kimseye verilmemiştir. Bu konu yarından itiba
ren acilen teftiş ettirilecek ve ilgililere lazımgclen talimat verilecektir. Yüce Meclisin bu konuda 
müsterih olmasını, Sayın Kırlı'nın da bu kredinin, hiç kimsenin hak ve hukuku yenmeden, partili
lere değil, bu işi yapan kimselere verileceğini bilmesini rica ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Balıkesir Milletvekili Sayın Önder Kırlı'nın gündemdışı konuşması, Tarım Baka
nı Sayın Nafiz Kurt tarafından cevaplandırılmıştır. 

Teşekkür ediyorum. 

3. - Adana Milletvekili Orhan Kavuncu'nun, Çukobirlik hakkında basında yer alan haberlere 
ilişkin gündemdışı konuşması 

BAŞKAN - Son konuşmacı olarak, Adana Milletvekili Sayın Orhan Kavuncu, Çukobirlik 
hakkında basında yer alan haberlerle ilgili gündemdışı söz talebinde bulunmuştur; buyurun Sayın 
Kavuncu. 

ORHAN KAVUNCU (Adana) - Sayın Başkan, Başkanlık Divanının değerli üyeleri, kıymetli 
milletvekilleri; konuşmama başlarken hepinizi hürmetle selamlıyorum. Sayın Başkana, gündemdı
şı söz alma isteğimi kabul ettiği için teşekkür ediyor ve 20 hci Dönemde, Meclis Başkanvekilliği 
görevinde başarılar diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Sayın Rauf 
Denktaş'a, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla, bu kürsüden, geçmiş olsun diyor ve Allah'tan şifa dili
yorum. 

Muhterem milletvekilleri, üzerinde çalıştığım, araştırma önergesi hazırladığım Çukobirlik ko
nusunu -Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi- bir gazetenin, 2-4 Mart 1996 tarihlerinde haber yap
ması üzerine-, Genel Kurulumuzun bilgilerine arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Çukobirlik, kanunla kurulmuş bir üretici kooperatifleri birliği, tarım satış kooperatifleri birli
ği... Yönetimini, 56 bine varan üyesine bırakacak bir kanun değişikliği teklifi, önceki dönemde ko
misyon tarafından Genel Kurula getirildiği hâlde, tekrar gözden geçirilmek üzere geri çekilmiş ve 
Meclis çalışmaları tatil olduğu için hükümsüz hale gelmiş bir teklif. 
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Nusaybin'den Silifke'ye kadar uzanan geniş bir sahada birçok kooperatifi bünyesinde bulun

duran böylesine güzide bir kuruluş, bugün kapısına kilit vurulma noktasına gelmiştir: Nasıl mı? Ka
nun değişikliği teklifi, Çukobirlik, özerk bir yapı kazansın diye; 56 bin üyesi, kendi kuruluşunu yö
netsin diye verilmiş. Şu anda, toplam işçi sayısı, 6 500 civarındadır; bu sayının, ihtiyaçtan en az 
yüzde 70 fazla olduğu ifade edilmektedir; 'bunların bir bölümü de, geçtiğimiz günlerde, siyasî ta
sarrufla, Genel Müdür Sayın Mustafa Gündeşlioğlu'nun ifadesiyle "bakanın talimatıyla" alınmıştır; 
hem de önceki Genel Müdür Sayın Mustafa Gökçcdağ, "işçi çıkışlarının kaçınılmaz olduğunu" söy
lerken... 

Bu arada, sırası gelmişken ifade etmekte yarar görüyorum: 24 Aralıktan sonra, özerkleştirme 
kapsamına, hiç olmazsa kanun değişikliği teklifiyle alınmış bir kurumun genel müdürünün, baka
nın isteğiyle değiştirilmesi, yasal olarak siyasal iktidarın yetkisindedir; ama, bu iktidarın, seçimden 
sonra yaptığı atamalar, azil ve nakiller, bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gideceği belli bir hü
kümetin işi olmamalıydı diye düşünüyorum. 

Örnekler çoğaltılabilir; ama ben burada ilave olarak iki örnek vereceğim: Çukobirlik Genel 
Müdürü Sayın Gökçedağ'ın değiştirilmesi ve seçimlerde, aday adayı oldukları için görevlerinden 
istifa etmiş bulunan Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cengiz Aldemir'in ve Tarım ve Toprak 
Reformu Genel Müdürü Sayın Dr. Nafiz İmamoğlu'nun görevlerine iade edilmemesi, yeni hükü
mete emaneti devretme durumunda olması gereken bir hükümet tarafından yapılmamalıydı. 

Çukobirlik konusuna tekrar dönecek olursak; şu anda elimizdeki bilgilere göre, Sanayi ve Tek
noloji Bakanının seçim bölgesi olan Hatay'dan 300 kişi, Adana'dan 150 kişi ve ayrıca 670 geçici 
işçi, 24 Aralıktan sonra -affedersiniz, bir kısmı 23 Aralıkta- işe alınmıştır. Mevcut iktidarın, bütün 
açıktan atamaları Başbakanın iznine bağladığı bir dönemde, giderayak, yangından mal kaçırma te
laşıyla ve 56 bin çiftçinin ahnteri kurumadan, ödenmemiş alacaklarına rağmen, Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Fevzi Şcn'in itirazlarına rağmen, siyasî tasarrufun yönetimden elini çektirecek ka
nun teklifi direkten geri dönmüşken, yapılan bu icraat, nasıl bir demokratikleşme anlayışının ürü
nüdür acaba, soruyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kavuncu, konuşmanın son kısmını özetler misiniz. 
ORHAN KAVUNCU (Devamla) -Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bize ulaşan bilgilere ve duyumlarımıza göre, şu anda, Çukurova, Çukobirlik'teki 100 milyar 

lirayı aşan bir pamuk ve bez yolsuzluğuyla çalkalanıyor. Malî şube ekiplerince, konuyla ilgili ola
rak gözaltına alınan, sonra serbest bırakılan 8 kişi hakkında, yeniden gıyabî tutuklama kararı çık
mıştır. Duyumlarımız arasında, ne yazık ki, bu yolsuzluk iddialarıyla ilgili, bir Bakanlık teftişi, 
araştırma, soruşturma gibi bir Hükümet tasarrufu yoktur. 

Antbirlik'te ve Tariş'tc, çırçır randımanını; yani, gelen kütlüniin yüzde ne kadarının elyaf ol
duğunu, daha mubayaa esnasında ölçen teknolojilerle, çiftçinin teslim ettiği kütlü tipi ve dolayısıy
la fiyatı belirlenirken, Çukobirlik'te bu işlem elan ve ancak çırçırlama döneminde yapılabilmekte
dir. Kurumu yolsuzluk şaibelerinden kurtaracak bu yeni teknolojiye, Çukobirlik hâlâ niçin sahip 
değildir? 

Ekim 1995'ten bu yana parasını alamayan üreticiler vardır. Parasını alan üreticilerin de oldu
ğu; ancak, alacaklılara, sıraya uygun olarak değil, bir siyasî kayırma anlayışıyla ödendiği söylen
mektedir. Sadece 1995 kampanya döneminde 500 milyar lira pamuk borcu olan Çukobirlik'te, ga
zetenin haberine göre, toplam olarak 45 trilyon liralık borç vardır. Çukobirlik, şu anda elemanları
na maaş ödeyememektedir. Şimdi, gazetedeki yakınmaya hak vermemek mümkün mü? Bu durum
daki bir kuruma işçi almak, hangi vicdanlarda tepki görmez?!. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Son cümlenizi lütfen... 
ORHAN KAVUNCU (Devamla) - Nitekim, DYP-CHP iktidarının giderayak yaptığı bu uy

gulamalar, Çukurova insanının vicdanında mahkûm olmuştur; insanlar, şu anda, Çukurova'da, Tev-
fik Fikret'in, ta 1912 lerde yazıdığı şiiri güncelleştirmiş bulunuyor: 

"Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,. 

Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin!" 
Genel Kurulun takdirlerine saygılarımla arz ediyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Adana Milletvekili Sayın Orhan Kavuncu'ya teşekkür ediyorum. . 
Gündemdışı görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutacağım: 

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

1. -İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Kurumunun daha çağ
daş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Meclis ar aştırması açılmasına ilişkin önergesi (101 39) 

29 Şubat 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ocak 1994-Haziran 1995 döneminde İstanbul Adli Tıp Kurumuna havalesi yapılan 290 ölüm 
olayından sadece 16'sının kimlik tespiti yapılabilmiş; 274'ii ise kimlik tespiti yapılamadan İstanbul 
kimsesizler mezarlığına defnedilerek dosyalar karanlığa terkedilmiştir. Bunlar arasında 67 adedi
nin ölüm nedeni, adlî tıp raporlarına göre, kaza veya normal ölüm değil, cinayettir. Parmak izinin 
alınmış olmasına rağmen, kimlik tespiti açıklanmadan gömülen, iki ay sonra, bir ihbar sonucu me
zarı açılarak kimlik tesipiti yapılabilen faili meçhul cinayet niteliğindeki Hasan Ocak olayı da, bu 
kapsamda, bugüne kadar açıklığa kavuşturulamamış olaylardandır. 

Kayıplar sorununun iç barışımızı zedelemekte olduğu bir ortamda, ülkemizin en üst düzeyde
ki adlî teknik bilirkişi kurumu,olan Adlî Tıp Kurumuna son beş yıldır intikal etmiş olan dosyalar
da karanlıkta kalmış olan olayların açıklığa kavuşturulabilmesi; Adlî Tıp Kurumuna intikal etmiş 
Hasan Ocak cinayeti dahil, faili ve kimliği meçhul cinayet olaylarının üzerine gidilebilmesi, bu ko
nularda cumhuriyet savcılıkları-emniyct teşkilatı-Adlî Tıp Kurumu Merkezi ve şubeleri arasında, 
görevin gereğince yapılmasına engel eksikliklerin belirlenebilmesi; Adlî Tıp Kurumunun Avrupa 
Birliği standartlarında çağdaş, etkin ve güvenilir bir yapıya kavuşabilmesi için alınması gerekli ön
lemlerin geliştirilebilmesi amacıyla; Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını talep ediyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Algan Hacaloğlu (istanbul) 
Ahmet Güryüz Ketenci (İstanbul) 
Mahmut Işık (Sivas) 
Eşref Erdem (Ankara) 
Ali Haydar Şahin (Çorum) 

Celal Topkan (Adıyaman) 
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Ercan Karakaş (İstanbul) 

Orhan Veli Yıldırım (Tunceli) 
Metin Arifağaoğlu (Artvin) 

Bekir Kumbul (Antalya) 

Nezir Büyükcengiz (Konya) 
Zeki Çakıroğlu (Muğla) 

Meclis Araştırması Önergesinin Gerekçesi: 

1995 yılının ilk aylarında Hasan Ocak adlı yurttaşın kayıp olayının iç ve dış medyada yoğun 
olarak yer alması, İçişleri Bakanlığı yetkililerinin kendisini suçlu olarak aramadıkları ve hiçbir şe
kilde gözaltına alınmadığını belirtmelerine (İstanbul Emniyet Müdürlüğünün İnsan Haklarından 
Sorumlu Devlet Bakanlığına, İstanbul Valisinin imzasıyla yazmış olduğu 12 Nisan 1995 gün ve 
7879 sayılı yazısı) takip eden günlerde, Hasan Ocak'ın iple boğularak, işkence altında öldürüldüğü 
ve parmak izinin alındığının Adlî Tıp raporunda belirtilmiş olmasına rağmen, teşhis edilmeden, İs
tanbul'da kimsesizler mezarlığına gömülmüş olduğunun ortaya çıkması, dikkatleri Adlî Tıp' Kuru
muna çevirmiştir. 

Bu olayın hemen ardından, bir diğer kayıp olan Rıdvan Karakoç'un da, bir faili meçhul cina
yete kurban gitmiş olmasına rağmen, aynen Hasan Ocak olayında olduğu gibi, savcının beyanına 
göre, ceset bulunduktan hemen sonra parmak izinin alındığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
daha evvel alınmış parmak izi kayıtları olduğu hâlde, kimlik tespitleri yapılmadan, İstanbul kimse
sizler mezarlığına gömüldüğünün anlaşılması, toplumda, kayıp insanlar konusundaki duyarlılığı 
son derece artırmıştır. • 

Bulunan cesetlerin çok büyük bölümünün teşhis edilmeden, ileride kanıt olarak kullanılabile-
' cek numunelerin saklanmadan gömülmesi; Hasan Ocak konusunda olduğu gibi, birçok olayın faili 
meçhul cinayet niteliğine rağmen, konuyla doğrudan ve dolaylı ilgililerin, bu olayların aydınlatıl
masında görünür bir ihmal ve duyarsızlığı ortaya koymaları; İstanbul kimsesizler mezarlığının, 
âdeta, dosyaların kapatıldığı bir kayıplar mezarlığına dönüşmesi; yurttaşlarımızın, hukuk devleti 
anlayışına ve emniyet teşkilatına olan güvenlerinin önemli ölçülerde yıpranmasına neden olmakta
dır. , 

Adlî Tıp Kurumuna 1.1.1994-9.6.1995 tarihleri arasında intikal eden 290 adet dosyadan, sade
ce yüzde 5'inin kimlik tespiti yapılabilmiş; toplamın yüzde 25'ini oluşturan adam öldürme fiiliyle 
ilgili olaylar da dahil olmak üzere hemen hemen tümü, kimsesizler mezarlığında unutulmaya terk 
edilmiştir. Bu oranların yıllar itibariyle geçerli olabileceği dikkate alınırsa, son onbeş yılda, yakla
şık 600-750 faili ve kimliği meçhul cinayet olayının karanlığa terk edilmiş olabileceği düşünülebi
lir. 

Ülkemizdeki kayıp iddialarıyla, Adlî Tıp Kurumuna intikal eden ceset sayıları arasında yakın 
bir korelasyon olduğu görülmektedir. Mevzuatta ve uygulamadaki eksiklikler, özellikle, cumhuri
yet savcılıkları, emniyet müdürlükleri ve Adlî Tıp Kurumu faaliyetleri arasında mevcut kopukluk
lar, kayıpların bulunması, faili meçhul cinayetlerin açıklığa'kavuşturulması ve adlî olaylarla ilgili 
delil ve gerçeklerin ortaya çıkarılması konularında toplum vicdanını son derece rahatsız eden boş
luklar ve yetersizliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Bu konularda görevlerin eşgüdüm içerisinde ve daha etkin olarak yapılmasını sağlayacak dü
zenlemelerin, CMUK, Adlî Tıp Yasası, Polis Vazife ve Selahiyet Yasası ve diğer ilgili mevzuatta 
hızla yapılmasının sağlanması zorunlu.görülmektedir. 
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Özetle, Adlî Tıp Kurumunun çağdaş yapı ve olanaklara kavuşturulması, kimsesizler mezarlı

ğında, unutulmaya terk edilen kayıpların açıklığa kavuşturulması, Hasan Ocak olayının aydınlatıl
masını kapsayan konularda bir Meclis araştırması açılabilmesi için bu önerge verilmiştir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-
rüşme, sırasında yapılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunaca
ğ a 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - TBMM Başkanının, Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Senato Başkanının davetine, 
beraberinde bir heyetle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/40) 

6 Mart 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Senato Başkanından alınan resmî bir davette, Başkan
lığımda bir Parlamento heyetimizin Arjantin'e davet edildiği bildirilmektedir. 

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

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmına 

geçiyoruz. • -

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel Müdürlüğündeki 

usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

BAŞKAN - Bu bölümde, birinci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 
arkadaşının, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını 
araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmeleri-
ne başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Bu öngörüşme, daha önceki oturumlarda Hükümetin bulunmaması sebebiyle bugüne ertelen
mişti. Hükümet hazır olduğuna göre öngörüşmeye geçeceğiz. Bildiğiniz gibi, Meclis araştırmaları 
konusunda, Hükümetin, siyasî parti gruplarının ve önergedeki imza sahiplerinin söz hakkı bulun
maktadır. Hükümet ve gruplar 20'şer dakika söz hakkına sahiptir. Önergedeki ilk imza sahibi veya 
onun göstereceği diğer imza sahiplerinden biri önerge üzerinde 10 dakika konuşma hakkına sahiptir. 
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Önce, önergeyi tekrar okutup, ilk sözü Hükümete vererek görüşmelere başlıyoruz: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genci Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinde meydana gelen yolsuz
luk, usulsüzlük ve diğer olayları araştırmak, alınması gerekli tedbirleri incelemek üzere Anayasa
mızın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri gereği bir araştırmanın açılmasını arz ede
riz. 

Saygılarımla 

Halit Dumankaya 

(İstanbul) 

ve arkadaşları 
Toprak Mahsulleri Ofisine, yasalar, düzenleyici bir görev yüklemiştir. Halkın ekmeği ile oy

nayanlara müsaade etmemesi için, üreticiler yönünden fiyatların normalin altına düşmemesini, tü
keticiler yönünden de, tüketici halk aleyhinde anormal derecede yükselmesini önlemek^ piyasaları 
düzenleyici tedbirleri almak, gerekli stokları muhafaza etmek için tedbirleri almakla mükelleftir. 

1995 yılında gübre fiyatlarında meydana gelen büyük artışlar, buğday üreticimizin ekim döne
minde ve 1995 yılı baharında toprağa atması gereken gübreyi ya hiç kullanamaması veya çok dü
şük düzeyde kullanması, nisan ayı içerisinde aşırı yağışlar nedeniyle (yanma, sel baskını) Çukuro
va ve Güneydoğu Bölgemizde yoğun şekilde mantar hastalıklarının olduğu, bu yüzden verimin 
yüzde 30 civarında düştüğü, mayıs ayında beklenen yağışların yağmaması ve sıcaklıkların mevsim 
normallerinin üzerinde gerçekleşmesi, Orta Anadolu'da verimi azaltmış, rekolteyi düşürmüştür. 

Yasalar, Toprak Mahsusleri Ofisine düzenleyici bir görevin yanında, askerî ve sivilin ihtiyacı 
olan olağanüstü hal stokunu da bulundurmasını emretmiştir. Bu yıl olağanüstü hal stokunu da bu
lundurmasını emretmiştir. Bu yıl olağanüstü hal stokunun yaklaşık olarak 1 360 647 ton civarında 
olacağı da önceden bilinmekteydi. Hal böyle olduğu halde, Ofis 28.7.1995 tarihi itibariyle 30 344 
ton buğday almış, stoku ise 236 459 ton civarına düşmüştür. " . 

Anavatan Partisinin devrettiği dönemde olan; 

1991 yılı Ofis stoku 5 485 018 ton 
1992 yılı Ofis stoku • 2 017 018 ton 
1993 yılı Ofis stoku 445 612 ton 

1994 yılı Ofis stoku 1684 900 ton 
1995 Temmuz sonu itibariyle 236 459 tondur. 
Bu stok, Körfez Savaşı döneminde dahi bu kritik rakama gelmemiştir. 
Yukarıda belirtilen.bütün veriler, verimin düşeceğini göstermesine rağmen, Toprak Mahsulle

ri Ofisi yöneticilerinin keyfî tutumları bugünkü kaosu yaratmış, halkın ekmeği ile oynanmış ve hal
ka ekmek 13 bin liraya yedirilmiştir. 

Yine, Toprak Mahsulleri Ofisi yöneticilerinin, hesapsız, keyfî uygulamalarıyla, kıtlık olacağı 
bilinmesine, stokların düşük olmasına rağmen, dört, beş ve altıncı aylarda, ucuz fiyatla 500 milyon 
ton buğday satmışlardır. 

Ofiste keyfî uygulamalar, Ofis imkânlarını kendi lehlerine kullanma olayları had safhadadır. 
Alım kampanyasının sürdüğü bir dönemde dışticaret ve içticaret daire başkanları aynı anda 50-60 
gün izne çıkartılıyor, kendilerinin izne çıkması yetmiyor gibi, sekreterlerine de altışar ay ücretsiz 
izin veriliyor. 
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İki daire başkanı, Ofiste görevli olduğu halde, kendilerine ait, kökler, tahıl ürünleri ve mısır it

halatı yapmışlardır. Yine, izinde oldukları müddette, birkaç gemi de mal getirmişler, Toprak Mah
sulleri Ofisi imkânlarıyla yurda sokarak, satmışlardır. 

Ofiste birçok yolsuzluk da yapılmış, bazı üst düzey yöneticilerin yali komşularına usulsüz iha
leler verilmiştir. 

Pirinç ihalesi: Yaklaşan ramazan ayını bahane ederek pirinç ithaline karar verilmiş, 18.1.1994 
tarihinde 2/20-2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 10-12 bin ton pirinç ithali için Yönetim Kurulu 
yetkili kılınıyor. Hazırlanan ihale şartnamesi ile ihale açılıyor ve ihale 15 Şubat 1994 tarihinde, uy
gun teklif veren Romak A.Ş Firmasına kalıyor. İhale Komisyonu, ihaleye katılan ve Başbakan Sa
yın Çiller'in yalı komşusu olan Mehmet Üstünkaya'nın ortağı olduğu Akel Firmasının teklifleri red
dediliyor. Ret gerekçesi, yaptığı teklif ve verdiği numunelerin ihale şartnamesine uymadığıdır. Ay
rıca, pirinçlerin tamamının Mersin Limanında olması, Batı ve Marmara Bölgesinde yapılarak kara
yolu ile yapılarak, sevkıyatın, karayolu ile yapılacak sevkıyattan daha pahalıya mal olması. 

İhaleyi ilk alan firmanın, baskılarla ihaleleri feshedilecek, Sayın Bakan Refaiddin Şahin'in ta
limatıyla ihale tekrarlanmış ve ihale Mehmet Üstünkaya ve Yahya Akel'in ortak olduğu Akel fir
masına verilmiş ve bu durumda da ihaleyle ilgili bir dizi usulsüzlük cereyan etmiştir. Baştaki iha
le usulsüzlüklerini diğerleri peşpeşe takip edince, Bakanın bir ihbarı mahkemeye intikal etmiş, ba
zı yöneticilere cezalar verilmiş, bu cezaları uygulamayan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü 
mahkûm olmuştur. 

Ofiste birçok yolsuzluğa karşı gelen bazı yönetim kurulu üyeleri dışlanarak olaylara devam 
edilmiş, halkın ekmeğiyle oynanmıştır. Halk, normal fırınlardan ekmeği 13 bin liraya alamazken, 
6 bin liralık ekmeği alabilmek için halk ekmek kapılarında kuyruklar oluşturmaktadır. 

Bu olayları araştırmak, aydınlığa kavuşturmak için Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 nci ve 
103 üncü maddeleri gereğince bir araştırma açılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya ve arkadaşlarının Meclis araştırması açılmasına dair önergesi
ni tekrar okuttum, bilgilerinize sundum. 

Şimdi, önergenin öngörüşmesini başlatıyoruz. 

İlk söz, Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Nafiz Kurt'un; buyurun Sayın Ba
kan. 

Süreniz 20 dakikadır. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşı, Toprak Mahsulleri Ofisi hakkın
da bir Meclis araştırması önergesi vermiş bulunuyor; bu önerge 5 madde ihtiva ediyor. Bu husus
larda Yüce Meclise bilgi vermek için huzurlarınızda bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Dumankaya ve arkadaşlarının, Toprak Mahsulleri Ofisi hakkında birinci sorulan "1995 
yılında, Toprak Mahsulleri Ofisi, neden ihtiyacı kadar buğday almadı, çiftçiyi desteklemedi" ma
nasına geliyor. Biz, üreticimizin 1995 ürünü buğdayının, dünya piyasaları 140 dolarken, 162 dolar
dan alımını öngördük; bu da -o zaman dolar 43 bin liraydı- 7 bin liraya tekabül ediyordu. İyi bir fi
yat verdiğimizi düşünüyoruz; dünya piyasalarında 140... 

Yalnız, Orta Anadolu'da ve Adana'da, Çukurova'da, Güneydoğuda görülmemiş bir kuraklık oldu. 
Mayısjay|arında, mantar hastalığı başladı. Rekoltemiz 17-18 milyon tonu bulması icap ederken, 
15,5 milyon ton oldu. Biz, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak alıma hızla girdik; fakat, içpiyasada buğday 
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9-10 bin liraya kadar fırladı. 9-10 bin liraya fırladığı zaman, sevk etmiş olduğumuz kararnamenin 
biraz da gecikmesinden dolayı, biz, 7 bin liraya buğday alamadık ve sayın arkadaşlarımın önerge
de de ifade ettiği gibi, 40 bin ton buğday alabildik; ama, 1995 senesi ocak ayı başlarında -yine öner
gede izah ettikleri gibi- bizim 1 milyon 650 bin ton buğday stokumuz vardı "Bunu niye sattınız" 
diye önergede suçluyorlar ve önergenin sonunda da "buğday yok; ekmek fiyatları pahalandı" deni
liyor. 

Çukurova'da buğday üretimi yok; benim elimde, 1 milyon 650 bin ton buğday var -Ofis nedir; 
bir KİT- yani, bunu elinde mi bırakacak Ofis; tabiî ki, alacak, satacak. Mayıs ayında, buğday za
manı geliyordu, büyük bir kuraklık görülmüştü; biz ne yaptık; üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı 
aylarda, bunları -o zamanki Bakanımızın da biraz sonra konuşmasında ifade edeceği gibi- üzerine 
yüzde 20 fiyat zammı koyarak sattık; peşkeş çekerek satmadık. 1 kişiye, 10 kişiye, 20 kişiye de sa
tılmadı, yüzlerce kişiye satıldı; değirmenciye, uncuya, fabrikatöre ve çiftçimize satıldı bu buğday; 
elimizde mi kalacaktı... Yani, geçen dönemlerdeki gibi, Hazineyi soya soya buğday alımı mı yapa
cağız; yoksa, serbest piyasa sistemini mi tatbik edeceğiz... 

Ofisin gayesi nedir; buğdayı almak, satmak. Önergede "pahalı gördü, bize buğday vermedi; dı
şarıya, serbest piyasaya verdi" diye iddia edilmektedir. Bu içpiyasa değil mi; o buğday alanlar, ih
raç etmediler ki bunu; ama, buna karşılık, biz de, buğdaysız kalmamak için, elimizde stok bulun
ması için buğday ithalatının yollarını aradık. 

"Güvenlik açısından şu kadar ton buğday kalmalıydı Toprak Mahsullerinin elinde" deniliyor. 
Hayır, güvenlik açısından, bizim elimizde, 177 501 ton buğday kalması icap ediyor; güvenlik açı
sından, 720 bin ton buğdayın stokta kalmasını amir değil hükümler. Türkiye sınırları içerisindeki 
üreticide veyahut da uncuda, değirmencide olan buğdaya, ihtiyacımız olduğu zaman devlet el ko
yamaz mı... İlle, bu mahsuller Toprak Mahsulleri Ofisinin ambarında dursun, silosunda dursun da* 
Hazinenin parası bağlansın mı... Biz, üç seneden beri, Hazineden bir kuruş almadan buğday alımı 
yapıyoruz. Bu, Türkiye'de ilk defa görülüyor. Bugün, Toprak Mahsulleri Ofisinin 1996 yılı mah
sulü için 13-14 trilyon liraya yakın parası hazır. 

Bakan olarak, bu önergedeki Meclis araştırması açılması isteminin yersiz olduğunu görüyo
rum. Böyle bir Meclisi, bu şekilde, fuzulî şekillerde işgal etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Meclis 
araştırması komisyonu, burada anlattıklarımızdan başka ne yapacak? Biz, burada hepsini ortaya ko
yacağız, biraz sonra konuşmacılar da ortaya koyacak... Hayır, ne olacak? s 

Toprak Mahsulleri Ofisi hakkında, 1992 senesinde Meclis araştırması açıldı, komisyon başka
nı seçildi. Ne oldu? Kadük oldu gitti... Sene kaç? 1995 Aralık ayının 24'üne kadar. 

Şimdi, komisyon yeniden kurulacak... 1995 yılındaki buğday alımlarıyla ilgili olarak Yüce 
Meclisi işgal etmeye hiç kimsenin hakkı ve hukuku yok zannediyorum. 

• Bu önergede "elevlet memurlarına keyfî izin verilmiş" deniliyor. Devlet memurlarının izin 
hakkı yok mu? Kişi, önce iznini kullanmamış, 30-40 gün izni var, sonra, izninin hepsini kullanmış; 
bilahara da Toprak Mahsulleri Ofisinden istifa etmiş, özel sektöre geçmiş, orada çalışmaya başla
mış... Bu konuda ne gibi bir Meclis araştırması istiyorsunuz? Bu, Devlet Memurları Kanununda 
var; gayet normal. Kişi, iznini kullanmamış; genel müdür de, iznini kullanması için kendisine izin 
vermiş, o da iznini kullanmış; bilahara da Toprak Mahsulleri Ofisinden ayrılmış ve özel sektöre 
geçmiş. Bunun bu önergeyle, bu Meclis araştırmasıyla ne alakası var? Eğer usulsüz bir izin veril
mişse, bu, müfettişlik bir iş. Biraz sonra, müfettişlerin raporlarını da izah edeceğiz, o zaman bun
lara geleceğiz. 

Bu önergede deniliyor ki "Toprak Mahsulleri Ofisi, Kökler firmasından buğday ve mısır al
mış." 
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Hiç, böyle bir şey yok. Toprak Mahsulleri Ofisi, bu firmaların ne yanından geçmiş ne de bir 

gram mal almış bunlardan; hiç, böyle bir durum yok. 

Bu önergenin en mühim noktası, pirinç ihalesi. Bakınız sevgili arkadaşlarım, ne kadar isabet
li bir karar vermiş o zamanki yönetim ve o zamanki Bakan. Toprak Mahsulleri Ofisinin 10-12 bin 
ton pirince ihtiyacı var; yönetim kurulu, ihaleye çıkma kararı alıyor; 18 Ocakta, dünya çapında iha
leye çıkarılıyor; beynelmilel ihale yapılıyor; ihale, 287 dolara, Romar firmasında kalıyor; şartna
meye uygun, her şeye uygun; fakat, Sayın Bakana, Akel firmasından bir ihbar geliyor... Akel fir
ması, Sayın Bakana yazdığı bir mektupta, Toprak Mahsulleri Ofisinin 600 bin dolarlık bir kaybı ol
duğunu; bu kalitedeki, biraz daha kırık (1,7 oranında) bir pirinci daha ucuza satma imkânı olduğu
nu; bu ihalenin yeniden gözden geçirilmesini ihbar ediyor.Ne yapacak Sayın Bakan? 600 bin do
lar, devletin, Toprak Mahsulleri Ofisinin parası... Bakan, ilgili Genel Müdürü çağırıyor, görüşüyor 
ve bu ihalenin yenilenmesine karar veriyor. Doğrudur; ben de olsam, aynı şeyi yapardım. 

Yine, beynelmilel ihale açılıyor; beynelmilel ihale açıldıktan sonra, ihale, 225 dolardan, Akel 
firmasının üzerinde kalıyor. Akel firması, 2 079 ton mal teslim ediyor Ofise. Ofis bunu alıyor, bi
raz önce izah ettiğim gibi, 1,84 bir kırık görüyor içerisinde ve kendisine mektup yazıyor "bu kırı
ğı tekrar elekten geçireceksin, başka türlü bu alımları yapmam" diyor. Akel firması bu mektuba ce
vap vermiyor; vermediği için, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu toplanıyor, karar alıyor, 
ihaleyi iptal ediyor, firmanın teminatı olan 154 bin dolar yanıyor; 154 bin doları irat kaydediyor 
Toprak Mahsulleri Ofisi; almış olduğu bu 2 079 ton çeltiği de, pirinci de satıyor, 11 milyar lira kâr 
ediyor. Bunun neresinde Meclis araştırması!.. Yani, Toprak Mahsulleri Ofisini ve o zamanki Ba
kanı tebrik etmek lazımken, bü hususta, geliyorsunuz, Meclis araştırması açılmasını istiyorsunuz!.. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Yanıltıyorsun sen!.. 
TARİM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NAFİZ KURT (Devamla) - Ben, yanıltıyorsam, burada, 

şimdi, konuşmacıların hepsi de konuşacak, o zaman göreceksin Sayın Dumankaya. Ben, kolay ko
lay da yanıldığım kanaatinde değilim. 

Devlet memurlarjmı bu şekilde de töhmet altında bırakmaya hiç kimsenin hak ve hukuku yok
tur. Yarın, çalıştıracak adam bulamayız, ihale yapacak adam bulamayız. Yarın, beraber olacağız, 
yan yana oturacağız... Devlet çarkı dönecek, bu çarkı da döndüren, devletin bürokratları. Parlamen
to, kanun çıkarır... Bu bürokratları bu kadar ezmeye kimsenin hak ve hukuku yok. Bizim de orada 
oturduğumuzun hesabını yapacaksın. Evvela iğneyi kendine, sonra çuvaldızı başkasına batır; ken
dine batır, ne oluyor, görelim. 

Onun için, değerli arkadaşlarım, ben, bu araştırma önergesinin aleyhindeyim, yersiz buluyo
rum. Bu araştırma önergesine ret reyi kullanmanızı da rica ediyorum; ama, karar Yüce Meclisindir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına ilk söz talebi Anavatan Partisi Grubundan gelmiştir. Grup adına İstanbul Mil

letvekili Sayın Hal it Dumankaya konuşacaktır; buyurun Sayın Dumankaya 

Sayın Dumankaya, söz süreniz 20 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri; Toprak Mahsulleri Ofisindeki yolsuzluk, usulsüzlük ve sorumsuzluklarla ilgili Anava
tan Partisi Grubundaki arkadaşlarımla beraber verdiğimiz önergenin ön görüşmesi yapılıyor ve 
Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. Meclis Başkanvckilliği görevine yeni seçilen değerli arkadaşımız Hasan Korkmaz-' 
can'a da, bu görevinde başarılar diliyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, önergeyle ilgili görüşlerimi izah etmeye başlamadan ve Sayın Bakanın 

söylediklerine cevap vermeden önce bir hususu Yüce Heyetinize sunmak istiyorum. 

Şu anda, Anavatan Partisi ile DYP bir ortaklık kurmak üzeredir. Eğer, eski Meclis Başkanve-
kilinin yanlış tutumu olmasa idi, bu pazarlıklar yapılırken, bu önerge burada görüşülecekti ve bu 
söyleyeceklerimi o zaman söyleyecektim. Şimdi de, bu ortaklık güvenoyu almadan, yine söyleye
ceklerimizi Grubumuzda söyledik, burada da söylemeye devam edeceğiz. 

Nedir bunlar? Yapılmış bir yolsuzluk, usulsüzlük, kanunsuzluk varsa, ortak olarak, Anavatan 
Partisi Grubu olarak -ben Halit Dumankaya olarak- bunların araştırılmasına devam edeceğiz. 
(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Bu konuda, DYP'li ortağımızdan, rahatsız olan bazı kişiler ola
bilir. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Hiç kimse yoktur, hiç kimse rahatsız olmaz. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - İnanıyorum ki, birçoğu bu konuda memnun olacaktır. 

Düşünün, bir sepet elma içerisinde birkaç tane çürük varsa, onlar atılacak ve diğerleri kurtulacak
tır. Şunu düşünün -benim bu sözüm bürokrasiden gelen herkese değil- jDİrkısım kişiler, bürokrasi
de yaptığı usulsüzlük ve yolsuzluklarla, ya tımarhaneye ya mapushaneye gidecektir; ama o yolu 
seçmiyor, bü çatı altına geliyorlar!. İşte, onları da o yerlere, bu Meclis gönderecektir; bunu vurgu
lamak istiyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, yine, geçen salı günü önergeler görüşülürken, RP Grubuna mensup de
ğerli bir arkadaşım aynen şöyle dedi: "Halit Dumankaya'nın, Anavatan Partisi Grubunun verdiği 
önergeler husumet önergesidir." 

Değerli arkadaşlarım, bizim verdiğimiz önergeler husumet önergesi değildir; bizim verdiğimiz 
önergeler, kirlenen siyaseti, kirlenen ülkeyi temizleme önergeleridir. Sayın Bakan buraya çıkıp da 
her şeyi pembe gösteriyor; ama, ben, bu araştırma önergelerini hazırlamak için iki sene çalıştım; bu 
belgeleri, biraz sonra okuyacağım ve ortağımız Sayın Bakan mahcup olacaktır. (RP sıralarından al
kışlar) Bunu belirtmek istiyorum ve bir kaygımı söylemek istiyorum: Eğer, bu Sayın Bakan bu şe
kilde görüş bildirirse, biz nasıl ortaklık edeceğiz, onu da takdirinize bırakıyorum. (RP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu belge, pirinç alımıyla ilgili bir belgedir. Bunları biraz sonra size arz 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Sayın Bakan diyor ki, "bu önergeyle, yani bu kadar lüzumsuz 
şeylerle Meclisi niçin işgal ettiniz?" 

Ben, bu koalisyon kurulmadan önce ne söylemde; bulunduysam, bu koalisyon döneminde de 
aynı söylemde bulunacağım. Eğer "yalı çevresi" diyecckscm "yalı çemberi" diyecekscm, burada da 
onları söyleyeceğim, alınmayacaksınız; Türkiye'yi bu çemberden kurtaracağız; partileri de kurtara
cağız, Meclisi de kurtaracağız. (RP sıralarından alkışlar) Nasıl kurtaracağız?.. 

Değerli arkadaşlarım, ümit ediyorum ki, Meclis Başkanı, bu önemli konuda bize konuşma sü
resi bakımından biraz tolerans tanıyacaktır. 

Önce, şu belgeleri kısaca sizlere arz edeyim; yani, Sayın Bakanın dediği gibi, böyle iki kâğı
da iki satır yazı yazmamışız; belgelerden de, alabildiklerimizi almışız. 

Şimdi, bu belge gizli; "gizli belgedir" diye damgası var; Akel'den alınacak pirinçten vazgeçi
len miktara ilişkin, Akel'in yurtdışına pirinç sattığına dair bilginin yer aldığı müfettiş raporu. 

Pirinç ihalesinin ihtiyaç belgesi. Yani, bu Akel pirincini alabilmek için bu ihtiyaç uydurulmuş
tur. 
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Yine, pirinç alımı için Refaiddin Şahin'in, yani Tarım ve Köyişleri eski Bakanının olur yazısı. 

18.01.1990 tarihli Yönetim Kurulu kararı; alım yetkisi için Bakanın oluru. ' 
4.02.1994 tarihli Resmî Gazetede ilan... 

İhaleye davet mektubu... Bunda ihale şartları vardır. Akel'in şartlan buna uymuyor. Akel kim
dir, onu biraz sonra açıklayacağım. 

Akel Tekstil A.Ş'nin ihaleye ilk teklif mektubu. 
İhaledeki 1 No'lu İhale Komisyonu kararı... Akel'in teklifinin reddedildiği karar... Bunlara dik

katlerinizi çekmek istiyorum; biraz sonra anlatacağım, anlamada güçlük çekersiniz diye önce bun
ları izah edeyim. 

Akel'in pirincinin evsafa uygun olmadığına dair Alım ve Muhafaza Daire Başkanı Necdet Kü-
çüktaş'ın, Genel Müdür Yardımcısı Ergin Erzurumlu'ya yazdığı bijgi notu. 

Akel Tekstilin Tarım ve Köyişleri eski Bakanı Sayın Refaiddin Şahin'e yazdığı rica mektubu. 

Yine Akel Tekstilin Timuçin Turan'a, yani eski Genel Müdüre yazdığı mektup. İhbar mektu
bu. 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - İçeriğini oku... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Zaman kalırsa onu da okurum... 
REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Hayır hayır, oku, kimse şüphede kalmasın. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Dışticaret Daire Başkanının, Genel Müdürlüğe hitaben, 

23.02.1994 tarihinde ihalenin iptal edildiğinin Yönetim Kuruluna bildirilmesine ilişkin yazdığı 
mektup. 

Eski Genel Müdür Timuçin Turan'ın, 23.02.1994 tarihinde Refaiddin Şahin'e, ihalenin Ro-
mark'a verildiğine ye iptal edildiğine dair mektup. 

Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kumlu'nun, ihaleye "olur" vermesine ilişkin yazısı. 

İkinci ihalede Akel Tekstille yapılan mukavele. Yani, pirinçler durduğu yerde iyileşmiş (!) 
Akel pirinçlerinin istiflenmesinin neticesinde numune alınamadığına dair mektup. 

İkinci ihale komisyonu kararı ve Timuçin Turan'ın onayı. 
Akel Tekstil'in 1 Haziran 1994 tarihinde TMO Genel Müdürlüğüne yazdığı ve ihalede adı bi

le geçmeyen Uniyetiş'in pirinçlerinin verildiğine dair yazı. Yazıda, Uniyetiş'in, Akel Tekstil'in bir 
kardeş kuruluşu olduğu ifâde ediliyor. Uniyetiş kimin? Yalı komşusu Mehmet Üstünkaya'nın. 

Akel tarafından verilen teklifin reddi. 
Akel pirinçlerine indirim uygulandığına dair Akel'in yazısı. 
Timuçin Turan tarafından Akel firmasına tanınan özel avantaj; millileştirme ve satış. Değerli 

milletvekilleri, ben bu dosyayı okumayacaktım ama, Bakan o kadar hafife aldı ki, ben de bu belge
leri okumak zorunda kaldım. . 

Dışticaret Daire Başkanlığının, 23.2.1994 tarih ve 264 sayılı yazısı: Yapılan analizlerde, Akel 
firmasının pirincinin şartnameye uymamasına ve reddi gerekmesine rağmen, kalitenin çok da kötü 
olmadığına dair mektup. "Bu, şartnameye uymuyor; ama, bunu alacağız" diyor; çünkü, emir yuka
rılardan geliyor. 

İhaleden sonra tekrar inceleme yapmak üzere eleman gönderildiğine ilişkin, 24.2.1994 tarihli 
yazı. ' 

Genel Müdürlüğe, indirim yapılması talimatı. 
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Eski Bakan Sayın Refaiddin Şahin'in talimatı üzerine, teknik heyetin Mersin'e gönderildiği ve 

yapılan analizlere ilişkin 23.4.1994 tarihli Alım Muhafaza Daire Başkanlığının, Timuçin Turan ta
rafından onay verilmiş yazısı. 

1 370 tonluk ikinci parti pirincin analiz raporu; negatif, bozuk. 

Değerli arkadaşlarım, Akel Tekstil pirinciyle ilgili olarak, Gözetmen firmasıyla ilgili rapor. 

Analizler; bonifikasyonun nasıl uygulanacağına dair yazı. 
Alınan pirinçlerle ilgili yazı; alınan partilerle yapılan işlemler. 

16.6.1994 tarihli Ofis teknik heyet raporu. Akel pirincinin kalitesizliğini ifade eden rapor. 
Analiz raporu. 

Bonifikasyon, yani indirim uygunluk raporu. 

16.6.1994 tarihli Dışticaret Alım Muhafaza Dairesinin yazısı. Yönetim Kurulunu töhmet altın
da bırakmak için; yani, Yönetim Kurulunu töhmet altında bırakmak üzere bu yazı kaleme alınıyor; 
bazı üyeler buna karşı çıkıyor. 

Akel firması pirinçlerinin Irak, Suriye ve Romanya'ya satılmasına dair onay. 

Burada da inceleme raporları vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekrar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şunu belirtmek istiyorum; Bu yazıları okumayacaktım; ama, Sayın Bakan burada, çıkıp "bun

da ne var; bu, ufak şeydir, niye bunu büyütüyorsunuz?" diyor; onun için bu belgeleri okumak zo
runda kaldım. Olayın hikâyesine geliyorum. 

Pirinç olayı... Toprak Mahsulleri Ofisine mal vermek isteyen ve vereceği malı da Mersin Güm
rüğüne yıkan hatırlı kişiler, 1994 yılında yaklaşan ramazan ayını ve olağanüstü hal stokunu bahane 
ederek, Ofise bir ihtiyaç belgesi hazırlatıp, 12 bin ton pirinç alınmasına karar verdirmişlerdir. 

18 Ocak 1994 tarihinde, 22 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, 12 bin ton pirinç alınmasına ka
rar veriliyor. 4 Şubat 1994 tarihinde gazetelere verilen ilan ve düzenlenen şartname hükümleri ge
reği ihale yapılacağı, karşı tekliflerin kale alınmayacağı -dikkatinizi çekmek istiyorum; kale alın
mayacağı- ifade ediliyor. Bu, açıkça ihale şartnamesinde belirtiliyor. 

İhale, 15 Şubat 1994 tarihinde, en uygun teklifi veren Romark firmasının üzerinde kalıyor; en 
uygun teklifi bunlar veriyor. İhalenin onlarda kaldığı tebligatı da firma yetkililerine yapılıyor. Ya
ni, verilen teklifi komisyon uygun görüyor ve yönetim de firmaya "ihale sizde kaldı" diyor. 

Bu ihaleye katılan, verdiği teklif ve numuneler ihale şartnamesine uygun görülmeyen Akel fir
masının -yani, Mehmet Üstünkaya'nın ilişkili olduğu firma- teklifi reddediliyor. Ayrıca, ret gerek
çesine numunelerin şartnameye uygun olmadığı yanında, pirinçlerin tümünün Mersin Limanında 
olması nedeniyle, batı ve Marmara Bölgesine karayoluyla yapılacak taşımanın deniz yoluna naza
ran daha fiyatlı olacağı gerekçesiyle reddediliyor. 

Akel Tekstil -aslında tekstil firmasıdır- ve Uniyetiş, iki kardeş firma... Sayın Başbakan Tansu 
Çiller'in yalı komşusu Mehmet Ustünkaya ile alakalı firmadır; Sayın Başbakanla hem komşu ve 
hem de hukuku olan bir kişi; ne yapıp yapıp bu bozuk pirinçlerini TMO'ya vermesi gerekiyordu; 
çünkü, Sayın Başbakan, gazetelere "ben, zenginler yaratamadım, üzülüyorum" diyordu ya, işte, bu 
zenginleri yaratmak için bu yola başvurulmuş. 

Akel firma yetkilisi, hem Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Timuçin Turan'a ve hem de 
o zamanki Sayın Bakana bir mektup -bu mektupları size gösteririm- yazarak "kendisinin, pirinçle
rini 50 dolar daha ucuza verebileceğini" belirtiyor. 
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BAŞKAN - Sayın Dumankaya, son 3 dakika süre içerisindesiniz... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkanım, bu konuda toleransınızı bekliyorum... 
BAŞKAN - Özetlemeye çalışın, son 3 dakika... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — İhalenin kaldığı Romark firmasına baskılar uygulana

rak ihale feshediliyor. Firmanın tazminat davası açmasının, Ofis yetkilileri tarafından mı yoksa Sa
yın Mehmet Üstünkaya tarafından mı sağlandığı konusunda elimizde bilgi yoktur; ama, sadece, eli
mizde olan bilgi, Romark firmasının bu ihaleden tazminat almayacağına dairdir. 

Değerli milletvekilleri, artık, Üstünkaya'nın pirinçlerini almak için çark dönmeye başlamıştır. 
Hemen, teknik bir heyet Mersin'e gönderilir; bu pirinçler tetkik edilir. Bu heyet tarafından, üzerle
rine olan bütün baskılara rağmen, bu pirinçlerin şartnameye uygun olmadığı bildirilir; belgeleri bu
radadır. • • . ' . . ' 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, Akel Tekstil pirinçlerinin Toprak Mahsulleri Ofisince alın
ması kararı yüksek yerlerden verilmiştir. Ne olursa olsun, bu pirinçler TMO tarafından alınacaktı; 
nitekim de öyle oldu. 28.3.1994 tarihinde ihale yapmak üzere -Akel pirinçlerini almak üzere- iha
leye çıkma talimatı verildi. 

Değerli milletvekilleri, ihale ilan tarihi, yasaların elverdiği en kısa tarih olarak tutuluyor. İha
le, 12 Nisan 1994 tarihinde yapılıyor ve yine birinci ihaleyi yapan ve Akel pirincinin alımını red
deden komisyon, ikinci ihalede, tam zıt bir kararla, Akel pirincinin alınmasına karar veriyor. Her
halde, pirinçlerin, durdukları limanda, durup dururken kaliteleri düzelmiş(î) oluyor. 

Değerli milletvekilleri, ihale, 19.4.1994 tarihinde, Sayın Timuçin Turan tarafından onanmış, 
diğer bir ifadeyle, bütün olumsuzluklara rağmen, ihalenin, Başbakanımızın yalı komşusu Mehmet 
Üstünkaya'nın isteği yerine getirilerek, adı geçen firmaya verilmesi sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir defa, usulsüzlük ve yolsuzluk bulaşınca, bu işi ört
bas etmek için gösterilen çabalar fayda vermiyor. TMO sayın eski genel müdürü, bu pirincin iha
lesinin yapılmasından -bakınız, burada, dikkatinizi çekmek istiyorum- 16 gün ve Akel Firmasına 
verilmesinin onaylanmasından 10 gün sonra; yani, 28.4.1994 tarihinde, Bakana, birinci ihalenin ip
tal edildiğini söylüyor. Yani, esas ihaleyi yapmış, olayı bitirmiş; ama "ben bu ihaleyi iptal ettim, 
ikinci ihale ileri bir tarihte yapılacaktır" diyor; fakat, ihaleyi yaptığını Bakana söylemiyor. 

(Mikrofon otornatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, konuşmanızı özetleyiniz. Zannediyorum, önerge sahiplerin

den biri olarak da konuşma hakkınız olacak, orada tamamlayabilirsiniz. 
Özetlemek üzere, mikrofonu tekrar açıyorum. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - İhalenin ileriki bir tarihte yapılacağını, kendi bilgisi da

hilinde ve tasvibi doğrultusunda icraat yapıldığını onaylatıyor. Yani, 28 tane belgeyi, içerisinde bu 
belge, bu sahte olayla beraber, Sayın Bakana onaylatıyor; belgesi buradadır. İleride, yırtılan o ka
rar defterindeki 28 tane kararın da hesabını bu komisyon soracaktır; ona değinmek istiyorum. 

Bu ihaleyle ilgili olarak bir başka konu da, demin söylediğim o karar defterinin yırtılması; 
alınmış 28 tane kararın, evrak sahtekârlığı yapılarak kaldırılmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Toprak Mahsulleri Ofisinin, KİT Komisyonunda denetimi sırasında, Sa
yın Yavuz Köymen, genel müdüre, bu pirinç ihalesi yolsuzluğuyla ilgili bir soru soruyor; bu ihale
yi yapan, tasdik eden sayın genel müdür, "ben bunu hatırlamıyorum; bu ihale benden sonra yapıl
dı" diyerek KİT Komisyonu üyelerini de yanıltıyor. O milletvekillerini yanıltan, elbette Sayın Ba
kanı da yanıltır.^. Bu sorumluluk da, sayın bakanların ve sayın hükümetin olduğu için, bakan, el
bette ki, her yeri düz gösterecektir. 
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Değerli arkadaşlarım, eski genel müdürün ayrılmasıyla yerine gelen Ünal Ulutaş, Sayın Meh

met Üstünkaya ile, Ziraî Donatım Kurumu ve Gübre Sanayiinde çalışırken yakın ilişkileri olan ki
şidir. Bu kişiyle, işlerin daha rahat yürütüleceği pek tabiîdir; beklediği şekilde de cereyan etmiştir. 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Akel firmasının pirinçlerini almak için, üçüncü bir teknik heyeti Mersin'e 
gönderiyor; bu heyetin de olumsuz raporuna rağmen, depodaki bu pirinçler, cüzi bir fiyat indiri-
miyle almıyor. 

Halbuki, genel müdürün bu kararı verme yetkisi yoktur; karar, yönetim kuruluna aittir. Yöne
tim kurulunda, helal süt emmiş birkaç kişi buna karşı çıktığı için, kararı yönetim kurulundan geçi
remiyor. Ayrıca, Sayın Genel Müdür Ünal Ulutaş, ihaleye girmeyen, teklif vermeyen, Mehmet Üs-
tiinkaya'nın, "kardeş firma" dedikleri bir diğer firma, Üniyetiş firmasına, bu piriçlerin bir kısmını 
almış ve firmaya para ödemiştir. Bu, Yüksek Denetleme Kurulunun raporunda da vardır; bunları 
ben söylemiyorum. 

Artık, olayın cılkı çıkmış, yolsuzluk ateşi bacayı sarmıştır. Bu yolsuzlukların neticesinde, si
yasî kariyerinin etkileneceğini ve yapılan bu usulsüzlüklerin kamuoyuna mal olacağını anlayan sa
yın eski bakan, yönetim kurulunun çok sessiz bir üyesine olayı ihbar ettiriyor; teftiş kurulu gönde
riliyor. Bu teftiş kurulu raporuyla, bazı yöneticilere de -bakanının dediği gibi değil- hafif bir ceza 
veriliyor. Esasında, bunların, savcılığa suç duyurusunda bulunmaları lazım; ama, sayın genel mü
dür, bakana rağmen, bu cezayı uygulamıyor değerli arkadaşlarım. Bakan, sayın genel müdürü gö
revden alamıyor; çünkü, emir yukarıdan. Kararname imzalanmıyor. 

Sayın eski bakan, bu genel müdürü mahkemeye veriyor, mahkeme kendisine altı ay memuri
yetten men, altı ay da hapis cezası veriyor. Şu andaki Sayın Bakan ise Anadolu Ajansına beyanat 
veriyor -burada dediği gibi- diyor ki: "Bu Genel Müdür beraat etmiştir." Ben buradan kurusıkı at
mıyorum, belgeler burada; Bakan, kamuoyunu yanıltıyor. 

Değerli arkadaşlarım, pirinç olayı;.. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, teşekkürle sözlerinizi tamamlayın efendim. Önerge sahibi ola

rak söz hakkınızı şu aşamada kullanmanız mümkün değil. Grup adına söz hakkinizin süresi de geç
ti efendim; teşekkürle konuşmanızı tamamlayın lütfen. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Peki efendim. . 
Değerli arkadaşlarım, elimde bundan başka üç yolsuzluk dosyası daha var. Bakana cevap ve

remediğim için üzgünüm; ama, bundan sonraki 10 dakikalık söz hakkım sırasında, bu dosyaları da 
sizlere ve kamuoyuna sunacağım. Eğer zaman müsait olsa, Toprak Mahsulleri Ofisindeki trilyon
luk yolsuzlukları anlatmak mümkündür; ama, ben inanıyorum ki, bu Heyet,- bu konu için bir araş
tırma komisyonunu kuracak ve Bakan-mı doğru söylüyor, ben mi yanlış söylüyorum, bunlar bu 
kürsüden açığa çıkacaktır, buradan millete anlatılacaktır. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Dumankaya, bu konulara öyle 10 dakikalık, 20 

dakikalık süre yetmez, günlerce konuşmak lazım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Gruplar adına ikinci söz talebi, Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Hikmet Uluğbay'ın; 

buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
Sayın Uluğbay, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
DSP GRUBU ADINA HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
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Önce, seçilmiş olduğunuz yeni görevinizde başarılar dilerim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve bölge mü
dürlüklerinde meydana geldiği ileri sürülen yolsuzluk, usulsüzlük savlarıyla diğer bazı olayları 
araştırmak ve bu konularda alınması gereken önlemleri incelemek için Meclis araştırması açılma
sını isteyen önerge üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere, söz al
mış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önerge ve gerekçesinde yer alan konuların, Meclis araş
tırmasına konu edilmesinde yarar mevcuttur. Bildiğiniz üzere, Yüksek Denetleme Kurulunun 1994 
yılı Toprak Mahsulleri Ofisine ait raporunun 14 ve 15 nolu temennilerinde de bu konularda soruş
turma açılması istenmiştir. Diğer taraftan, Toprak Mahsulleri Ofisi çevresinde odaklanan bazı iş
lemler daha vardır ki, bu konuların da, mutlaka, bu Meclis araştırması çerçevesinde ele alınmasın
da, Demokratik Sol Parti olarak zorunluluk görmekteyiz. 

Şimdi, bu işlemleri, özetle bilgilerinize sunacağım. • 

Bildiğiniz üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi, ülkemizdeki tahıl fiyatlarının, üreticiler açısından, 
maliyetlerin altına düşmesini; tüketiciler açısından ise, aşırı yüksek düzeye tırmanmasını önlemek 
ve böylece, hem üreticinin hem de tüketicinin mağdur olmayacağı bir hububat piyasasını düzenle
mek amacıyla kurulmuştur. • . • 

Meclis, Ofisin bu işlevini yerine getirebilmesi için, gereksinim duyacağı işletme sermayesini 
de, Merkez Bankası Kanunun 51 inci maddesine koyduğu hükümle güvence altına almıştır. Buna 
göre; Ofis, hububat alımlarriçin gereksinim duyduğu kaynakları, Merkez Bankasına verdiği, en 
çok dokuz ay vadeli bonolar karşılığında avans olarak alacaktır. 

Bu düzenlemenin amacı, Ofise, hububat alımları için Merkez Bankası tarafından verilen ve 
doğal olarak, kaynağı emisyon olan parasal olanağın, Ofisin, satın aldığı ürünleri pazarlayarak el
de edeceği gelirle kapatmasıdır. Böylece, ürünün piyasaya geldiği, diğer bir deyişle, ekonomide 
mal sunumunun arttığı bir dönemde genişleyen para arzının, ürünün tüketilmesine paralel olarak 
piyasadan çekilmesi de güvence altına alınmış olmaktadır. Meclis, bu yasal düzenlemeyle, hububat 
alımlarının finansmanını, ekonomide enflasyonist bir etki yapmamasını güvence altına almıştır. 

Ofisin, bu alım-satımlardan zarar etmesi halinde, ödeyemeyeceği avans bakiyesinin gereksiz 
parasal genişlemeye dönüşmesi de, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasına konulan hükümle önlenmek istenmiştir. Buna göre, Ofisin alım-satımından doğa
cak zararlar, ait olduğu veya onu izleyen yıl genel bütçesine konulacak ödenekle karşılanmak du
rumundadır. 

Meclisin iradesi bu yönde olmakla birlikte, çok uzun süreden beri, hükümetler, Toprak Mah
sulleri Ofisinin destekleme alımlarından doğan zararlarını karşılamak için, genel bütçeye yeterli 
ödenek koymadıklarından, Merkez Bankasının emisyon yaparak verdiği avans hacmi, her yıl bir
birinin üzerine eklenen borçlar nedeniyle giderek yükselmiştir. 

1992 yılında çıkarılan 3836 sayılı Tahkim Kanunuyla, bu şekilde birikmiş, yaklaşık 8,4 trilyon 
liralık Toprak Mahsulleri Ofisi avansı, 31 Aralık 1991 tarihi itibariyle konsolide edilmiştir. Bu şe
kilde, Merkez Bankası avans borcu sıfırlanan Ofise, izleyen üç yılda, anılan banka, yeniden avans 
vermiştir. 1991 sonu ile Mayıs 1995 arasındaki uygulamalar nedeniyle, Ofisin, Merkez Bankasına 
olan avans borcu sıfırdan 33,2 trilyon liraya tırmandırılmıştır. Hükümet, 1995 Mayıs ayı sonunda, 
Ofisin, Merkez Bankasına olan bu borcunu yeniden sıfırlamıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; burada bir hususun altını çizmekte fayda vardır. Hükümetin 
1995 Mayıs ayı sonunda yaptığı bu borç sıfırlaması veya diğer bir deyişle konsolidasyon için, Mec
lisinizden 1992 yılında olduğu gibi, hukuken savunulabilir bir yetki de alınmamıştır. 
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Hükümet, 1995 Mayıs ayı sonunda, toprak Mahsulleri Ofisinin yaklaşık 33,2 trilyon liralık 

birikmiş avansı karşılığında, Merkez Bankasına, 1995 Yılı Bütçe Kanununun 45 inci maddesi ikin
ci fıkrası (a) bendi uyarınca, yıllık yüzde 35 faizli ve 10 yıl vadeli devlet tahvili vererek, borcu, Ha
zinenin üzerine devralmış, diğer bir deyişle konsolide etmiştir. 

1995 Yılı Bütçe Kanununda yapılan düzenlemeyi, burada kısaca anımsatmak isterim: Düzen
lemede "Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 1994 yılı sonu itibariyle, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası veya diğer bankalara olan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynak
lı, vadesi geçmiş reeskont kredisi, anapara ve faiz borçlarını ödeme zaman ve şartlarını tespite, ge
rektiğinde, bu borçların hazinece devralınarak, hazineden olan alacaklarına veya sermayeden mah
sup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetkilidir" ifadesi yer almaktadır. 

1995 Yılı Bütçe Kanunundaki bu düzenleme, "Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
şında hiçbir hüküm konulamaz" yolundaki, Anayasanın 161 inci maddesinin dördüncü fıkrası amir 
hükmüne açıkça aykırı bir düzenlemedir. Zİra, Toprak Mahsulleri Ofisinin, Merkez Bankasına bor
cunun ödenmesiyle, bütçenin doğrudan hiçbir ilgisi olmadığı gibi, bu uygulamayla, Merkez Ban
kası Kanununun 51 inci maddesi de tadil edilme yoluna gidilmiştir. 

Bu düzenlemenin neyi tadil ettiğini gösterebilmek bakımından da, 51 inci maddeyi hatırlamak 
uygun olacaktır. Maddede "Banka, iktisadî devlet teşekkülleri ile iktisadî alanda faaliyet gösteren 
katma bütçeli idarelerin, hammadde ve mahsul alımı ile ilgili mevsimlik ihtiyaçları için düzenleye
cekleri -dikkat buyurunuz- en çok 9 ay vadeli bonoların veya Hazine kefaletini haiz bonolarını is-
könto edebilir ve karşılığında avans verilebilir. 

Banka, bu teşekkül ve idarelere, yatırım ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kredi veremez. 
Banka, verdiği bu kredilerin üzerinde her türlü kontrol yetkisini haizdir. 
Bu suretle kabul edilecek bonoların azamî hadleri ile bunlara uygulanacak iskonto ve faiz had

leri, banka meclisince kararlaştırılır " denilmektedir. , 
Görüldüğü üzere, Merkez Bankasının karar alacağı tüm konularda, kararı, bir devlet bakanı 

vermiştir. En çok 9 ay olabilecek bono vadesi, düzenlemeyle, 10 yıllık tahvile dönüştürülmüştür. 
Bu, açıkça, Merkez Bankası Kanununun, Yüce Meclisten geçirilmeksizin, bir bakan tarafından ta
dilidir. 

Sayın Başkan ve değerli üyeler, eğer, Meclis bu konuyu araştırmazsa, Anayasanın amir bir 
hükmünün, bütçe kanunuyla çiğnenmesine göz yummuş olacak ve ayrıca, görev alanı, bir Başba
kanlık genelgesi ile değiştirilebilen bir devlet bakanına, Merkez Bankası Kanununu değiştirebilme 
gücünü, bütçe kanunuyla da verilmesini onaylamış olacaktır. Bize, bu yetkiyi millet verdi mi diye 
kendi kendimize sormamız gerekir... 

Merkez Bankası avansının, hukuken savunulamayacak bir yöntemle konsolide edildiği 1995 
yılında, Ofis, 1994 yılında, bu avansla satın aldığı hububatın, 1995 yılındaki pazarlamasından elde 
ettiği gelirini, anılan bankaya ödemekten kurtulmuş ve böylece, elinde serbest kalan fonları repo
da değerlendirmek suretiyle, 1995 yılında 6 trilyon liradan fazla kazanç elde etmiştir. 

Bir tarafta, Merkez Bankası kasalarından çıkmış, enflasyonist baskı yaratan para var; diğer ta
rafta, Ofis, repodan para kazanıyor; dikkatinize sunarım... 

Ofis, repodan 6 trilyon lira kazanırken, yaygın halk kitleleri, 6 bin liradan ekmek alabilmek 
için, ömürlerinin önemli bir bölümünü kuyruklarda geçirmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisinin hu
bubat destekleme alımını yapması için kararname zamanında çıkarılmamış ve ayrıca, Ofis, repodan 
6 trilyon liradan fazla kazanç sağlayacak boyutta kaynağı bulunmasına rağmen, Hükümetçe, Lond
ra piyasasından 1 yıl vadeli 250 milyon dolar borçlanmaya zorlanmıştır. Niçin?!. 
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Sayın Başkan, değerli (iyeler; Toprak Mahsulleri Ofisinin borçlandığı bu 250 milyon dolar, 

otoyol müteahhitlerinin hakedişlerinin ödenmesinde kullanılmıştır. Bu, nasıl yapılmıştır: Ofis, kre
diyi Hazineye devretmiştir; Hazine, Ofisten devraldığı bu kaynağı, Özelleştirme İdaresine ödeme 
yapmada kullanmıştır; Özelleştirme İdaresi, eline geçen bu kaynağı, yönetimi Hazine Müsteşarlı
ğında bulunan Kamu Ortaklığı Fonuna ödeme yapmada kullanmıştır. Kamu Ortaklığı Fonu da, 
kendisine ulaşan bu kaynağı, otoyol müteahhitlerinin hakcdişlerini ödemede kullanmıştır. İçinde 
bulunduğumuz bu yılın ağustos ayında, 250 milyon doların, Ofis tarafından geri ödenmesi de, Mec
lis tarafından izlenmesi gereken bir serüvendir. 

Görüldüğü üzere, Ofis, 1995 yılında, Hükümetçe, kuruluş amacı dışında çalışmaya da zorlan- \ 
mıştır. Ofis, hububat üreticisiyle tüketici çıkarları için çalışacağı yerde, repodan para kazanan, Ha
zineye dışborç alan bir kurum olarak çalıştırılmıştır. Bu konuların da araştırılması, en az, pirinç 
alımlarındaki iddiaların araştırılması kadar önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan ve değerli üyeler; Meclisin mutlaka araştırma kapsamına alması gereken bir di
ğer konu da, hububat alım kararnamesinin, niçin ve hangi nedenlerle, ağustos ayının sonuna kadar 
geciktirildiğidir. Bu sualin cevabını, milletin vekilleri olarak araştırıp, millete vermek zorundayız. 
Ofisin, repo hesaplarında parası varken, kararname, zamanında; yani, mayıs başında çıkmadığı 
için, çiftçi, alınteri ve göznurunu yok pahasına elden çıkarmak zorunda bırakılmıştır. Hükümet, 
Türk çiftçisinden esirgediği kaynakları, şimdi, cömertçe, 1 milyon tona ulaşması beklenen hububat 
dışalımıyla, yabancı üreticilerin banka hesaplarına ödemektedir. Milletvekilleri olarak, 1995 yılın
da, Toprak Mahsûlleri Ofisi bünyesinde ve çevresinde oynanan oyunların içyüzünü araştırıp, mil
lete açıklama yükümlülüğümüz olduğunu unutmayalım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; önergede yer alan hususlara ek olarak bilginize sunduğum ko
nuların da, Meclis araştırması kapsamında yer alacağı anlayışıyla, Demokratik Sol Parti Grubu ola
rak, araştırma önergesine olumlu oy vereceğimizi belirtir, hepinizi saygılarımla selamlarım. (DSP, 
CHP, ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Demokratik Sol Parti Grubu adına konuşan Sayın Hikmet Uluğbay'a teşekkür edi
yorum. 

' Şimdi, söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Nezir Büyükçen-, 
ğiz'dedir; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Büyükcengiz, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya ve arkadaşları tarafından, Toprak Mahsûlleri 
Ofisi Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerinde meydana gelen yolsuzluk, usulsüzlük ve diğer 
olayjarı araştırmak, alınması gereken tedbirleri incelemek üzere verilen önergeyle ilgili olarak, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken,-Grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisin siz değerli üyelerini saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sizi de, seçildiğiniz yeni görevinizden dolayı kutluyor, çalışmalarınızda başarı
lar diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, 1938 yılında, çiftçinin ürününü değerlendirmek 
ve tüketici halkımıza ucuz ekmek yedirmek amacıyla kurulmuş olup, ülkemiz ekonomik olanakla
rının çok kıt oduğu o dönemlerden 1980'li yıllara kadar bu amaçla çalışmalarını yürütegelmiş bir 
ulusal kurumumuzdur. ' 

8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanım Hükmünde Kararna
me hükümlerine bağlı olarak ve söz konusu kararname çerçevesinde çalışmalarda bulunmak üzere, 

- 5 2 4 - , 



T.B.M.M. B : 19 6 .3 .1996 O : 1 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, TMOAŞ adı altında bir kamu iktisadî teşekkülü haline dönüştürülme
sine karar verilmiştir. Bu kararın yürürlüğe girmesiyle, Toprak Mahsulleri Ofisi, yeni hazırlanan 
bir ana statüyle, KİT olarak günümüze kadar çalışmalarını sürdüregelmiştir. 

"Kurumun faaliyet konulan" bölümünde belirtilen, yurtta, hububat fiyatlarının, üreticiler yö
nünden, normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önle
mek; bu ürünlerin piyasasını düzenleyici önlemler alarak, yine, bu ürünlerin, cins, kalite ve yerle
rine göre saptanacak fiyatlarla alım satımını yapmak ve gerekli stoklan tesis ve muhafaza ederek 
piyasada istikrar sağlamak; gerekli görüldüğü durumlarda dış piyasalardan ürün satın almak ve 
yurtdışına ürün satmak; buğdayı, Tarım Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla be
lirlenen fiyatlarla almak gibi bir dizi hizmetleri, ülke genelinde 12 bölge müdürlüğü, 72 şube, 245 
ajans, 6 satış mağazası, 43 tesisli ekip, 145 ekip ve 7 bin personeliyle yürüten Toprak Mahsulleri 
Ofisi, 1980'li yılların ortasına kadar, çiftçinin ürününü, Hükümetçe saptanan taban fiyatlarla satın 
almış, tüketici halkımıza da,'ucuz ekmek yedirmek için, düşük fiyatlarla tahsisli buğday satışlannı 
sürdürerek, tüketicinin ucuz ekmek yemesine büyük katkıları olmuştur. 

Ancak, 1984 yılında yürürlüğe giren Toprak Mahsulleri Ofisi Ana Statüsü uyarınca, kurum, 
alış ve satış fiyatları arasındaki büyük farklılıklar nedeniyle tüketiciye yararlı olmaktan hızla uzak
laşmaya başlamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Toprak Mahsulleri Ofisinin, araştırma önergesine konu 
olan gerekli ve zorunlu stokları yapamamasıyla, ekmek fiyatlarının, tüketici aleyhine anormal de
recede yükselmesini önleyememesini üç ana bölümde özetlemek mümkün: 

1. Serbest piyasa ekonomisi uygulamaları. 

2. Üretimdeki yetersizlikler. . , 

3. Ekmek satışlarındaki aracılar;ckmek mafyası. 
Birinci bölümde mütalaa ettiğimiz serbest piyasa ekonomisi uygulamalarını şu şekilde topar

layabiliriz: Ülkemizde son yıllarda, büyük ölçüde KİT'lerin çalışmalarına da yansıttığımız serbest 
piyasa ekonomisi uygulamaları, Toprak Mahsulleri Ofisinin çalışmalarını büyük ölçüde olumsuz 
etkilemiş, kurumun, amacından sapmasına neden olmuştur. Hızla gelişen ve büyük sermaye biri
kimlerine sahip olan değirmencilik sektörü karşısında, Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday alımlann-
da rekabet edemez duruma düşmüş ve buğday piyasasının kontrolü, değirmencilik sektörünün eli
ne geçmiştir. 

Hükümetin verdiği taban fiyatların yeterli olduğunu varsaysak bile, gereksinmeleri olan ham
maddeyi stoklamak amacıyla sezonunda piyasaya giren değirmenciler, taban fiyatların çok üzerin
de fiyat vermek suretiyle, hızla buğday alımı yapmaktadırlar. Sektördeki kolay para kazanma, di
ğer kesimlerdeki sermaye sahiplerini de buğday stoklamaya sevk etmektedir. 

Hububat borsalarının işleyişi, hepimizin çok iyi bildiği menkul kıymetler borsalarındaki iş
lemleri andırır biçimdedir. Zaman zaman, günlük yüzde 20'lere varan fiyat artış ve düşüşleri ol
maktadır. 21 inci Yüzyıl dünyasında, dünya borsalarındaki fiyatları ve ülkemizdeki kontrolden çık
mış enflasyonu, tüm ayrıntılarıyla hesaba katmadan verilecek buğday taban fiyatlarının beklenen 
sonucu vermesi mümkün değildir. Bu nedenle, Toprak Mahsulleri Ofisinin görevini istenilen bi
çimde yerine getirebilmesi için, serbest piyasa ekonomisinin tüm gereklerine uyulması zorunlulu
ğu vardır; zamanında taban fiyatlarını delerek, günlük fiyat uygulamaları konusunda yetkilendiril-
melidir. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ısrarla üzerinde durduğumuz KİT'lerin özerkleştiril
mesi gerçekleştirilmedikçe, KİT'lere, hükümetin ve siyasîlerin müdahalesi sürdükçe, Toprak Mah-
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sullcri Ofisinin buğday alımlarındaki güçlüğü aşması mümkün değildir. Zaten, birçok kurumları
mızda görüldüğü gibi, Anavatan Partisinin başlattığı ve Doğru Yol Partisinin devam ettirmeye ça
lıştığı serbest piyasa ekonomisi uygulamaları, Toprak Mahsulleri Ofisini de etkisi altına almış ve 
KİT'lerin zarar ettiği, devlete yük olduğu, devletin sırtında bir kambur haline geldiği eleştirilerinin 
yoğunlaşması, KİT yöneticilerini, kendi asıl görevlerini yapmaktan alıkoyarak, para kazanma yol
larını aramaya yöneltmiş; bu anlayışla, Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday stokları yerine, repo ve 
faiz gelirleriyle katlanan nakit stokları hızla yükselerek, bu ekonomik modeli savunanların amaç
larına ulaşmaları da bir ölçüde sağlanmıştır. Tekrar ediyorum: Toprak Mahsulleri Ofisi, serbest pi
yasa ekonomisi koşullarına ayak uyduracak biçimde donatılıp, yetkilendirilmediği sürece, amacına 
uygun hizmet vermekte güçlük çekmeye devam edecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ikinci bölümde açıklamaya çalışacağım üretimdeki yeter
sizlikleri de üç ana noktada toparlayabiliriz: Anaç tohum uygulamalarının yapılamaması, haşerey
le etkili mücadele yapılmaması, sulu tarıma büyük Ölçüde önem verilememesi. 

Değerli arkadaşlarım, Toprak Mahsulleri Ofisini doğrudan ilgilendirmemesine karşın, buğday 
üretimiyle büyük ölçüde ilgili olduğu için, yetkililerin ve Sayın Bakanın dikkatini çekmek üzere, 
bu hususlar üzerinde kısaca durmak istiyorum. , 

Uzun yıllardır, ülkemiz hububat üreticilerine anaç tohum verilmemekte. Eldeki mahsullerin 
tohumluk vasfını büyük ölçüde kaybetmesi, yabancı maddelerle karışması, verimin düşmesinin ve 
kalitesiz ürün elde etmenin başta gelen nedenlerinden biri olmuştur. Bakanlığın, bu konuda duyar
lılık göstererek, tarım işletmelerinde anaç tohum yetiştirme uygulamalarını geliştirmesi, yeterli ol
madığı takdirde, ithal etmek suretiyle, verimin artırılmasına ve kalitenin yükselmesine katkıda bu
lunması zorunluluğu vardır. 

Bir diğer husus da, yaklaşık on yıldır buğday üretimine büyük hasarlar veren süne haşeresiy-
le etkin mücadelenin yapılamamasıdır. Özellikle, Orta Anadolu'da, Ankara, Eskişehir, Kayseri, 
Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Yozgat İllerimizin bir bölümü ile ülkemizin 
buğday ambarı diye bilinen Konya İlinin Cihanbeyli, Kulu, Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın ve Yunak 
İlçelerinde, süne tahribatından dolayı, kaliteli buğday üretimi durmuş, bu bölgelerde üreticilerimiz, 
yetiştirdikleri buğdaylarını, çok düşük fiyatlarla yem fabrikalarına satmak zorunda kalmışlardır. 

Ülkemiz, her konuda olduğu gibi, tarımda da çağı yakalamak zorundadır. Tüm olanaklarımızı 
kullanarak, ülkemizin her yöresinde sulu tarıma geçmenin zamanı gelip geçmektedir. 15-16 milyon 
ton olan yıllık buğday üretimimizin yaklaşık 2 milyon tonunu üreten Konya Ovasındaki verimi en 
az üç katına çıkarmak, KOP diye adlandırdığımız Konya Ovası Sulama Projesinin gerçekleşmesi 
halinde, hemen mümkün olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, arz etmeye çalıştığım genel olumsuzluklar ve şimdi arz edeceğim 1995 
yılına özgü özel olumsuz koşullar nedeniyle,.Toprak Mahsulleri Ofisi, 1995 stoklarını yeterince ya
pamamıştır. 1995 Mayıs ayına kadar buğday üretimi için oldukça iyi gelişen iklim koşulları, bu ta
rihten sonra, üretimi ve kaliteyi olumsuz etkileyecek şekle dönüşmüştür. Özellikle Çukurova böl
gesinde meydana gelen sarıpas hastalığı buğday üretimini yüzde 60 oranında etkilemiş, süne haşe
resinin zararı Orta Anadolu'da önemli tahribat yapmış, Trakya ve güney Marmara'da hasat dönemi 
içerisindeki sürekli yağışlar, üretim ve kalite kaybına neden olmuştur. 

Buğday tabanfiyatı çok geç açıklanmış, yetersiz bulunmuş, bu arada, buğday üreticisi, fiyatı 
belli olmayan ürününü Toprak Mahsulleri Ofisine satmakta çekince göstermiştir. Tabanfiyat karar-

. namesi, uzun yıllardır mayıs ve haziran aylarında açıklanmasına rağmen, 1995 yılında, ancak ağus
tos ayında yürürlüğe girebilmiştir. Zamanın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Hikmet Çctin'in ısrarlı müdahale ve önerileriyle, fiyatlara prim şeklinde bir miktar 
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ilave yapılmış, bu müdahaleden sonra, Toprak Mahsulleri Ofisinin alımlarında belli ölçülerde artış 
gözlenmişse de, üretici, bu arada, ürününün büyük bir bölümünü elinden çıkarmıştır. 

Ayrıca, bu dönemde, dünya buğday fiyatlarını ve üretimini elinde bulunduran beş büyük ülke
den Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliğinin üretimi kısmaları nedeniyle, dünya buğday 
stokları en düşük düzeye inmiş, fiyatlar hızla yükselmeye başlamıştır. 

Ülkemizde, tabanfiyatlar -Sayın Bakanın da konuşmalarında belirttiği gibi- açıklandığı sıralar
da dünya fiyatları 140 ton/dolar iken, yıl sonuna doğru 220 ton/dolara ulaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde buğday hasadının ilk başladığı bölge Çukurova bölgesidir. 
Çukurova hasadının başladığı günler, değirmencilerin stoklarının en az düzeye indiği günlerdir. 
Trakya ve Orta Anadolu hasadına birbuçuk ay süre olması nedeniyle, bu mevsimde, değirmenciler, 
tüccarlar ve spekülatörler gereksinmelerini Çukurova'dan karşılarlar; uzun yıllardır, bu, böyle ola
gelmiştir. , 

1995 Nisan ayı sonlarına doğru, Çukurova'da sarıpas hastalığının başgöstermesi, ihtiyaç sahip
lerinin paniğe kapılmasına yol açmış ve Ofis stoklarına hücum başlamış; dolayısıyla, stokların bü
yük bir bölümü bu aylarda satılmıştır. Bu panik uzun süre devam etmiş, Orta Anadolu ve Trakya 
buğdayları, Ofisin 7 bin liralık alım fiyatına karşın, 10 bin lira ve daha fazlasına buğday borsala

rında alıcı bulmuştur. 

Üretim ve kalite düşüklüğü endişesiyle, sektör, 1995 Haziranından itibaren, Hazinece buğday 
ithalatından alınan fonun da kaldırılmasıyla, kaliteyi iyileştirmek için 1,2 milyonton da ithalat yap
mıştır. ' ., ' > 

Çağımızda, çiftçimiz de, artık, devletçe yeterince desteklenmediğinin bilinciyle hareket ede
rek, kendi hesabını yapabilmenin yollarını arama içerisine girmiş; bu nedenle de, eskiden, tarladan 
kaldırdığı mahsulünün hepsini bir anda Toprak' Mahsulleri Ofisine satmakta iken, şimdi, ihtiyacı 
kadarını hasat döneminde satıp, geriye kalanını kendi deposunda stoklamak suretiyle, fiyatların 
yükselmesini bekleyerek, ihtiyaç hissettiği anlarda piyasaya sunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, özetle, Toprak Mahsulleri Ofisinin depolarında her ne kadar, yeterli 
buğday stoku görünmese de, gerek değirmencilik sektörümüzün gerek tüccarlarımızın ve gerekse 
çiftçilerimizin depolarında, halkımızı endişeye düşürmeyecek oranda yeteri kadar buğday stokunun 
bulunduğu bir gerçektir. Zaten, Toprak Mahsulleri Ofisinin stok cetvelleri incelendiğinde, olağa
nüstü hal stoklarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki, olağanüstü hal dönemlerinde, milletimi
zin elinde bulunan tüm varlıkların devletçe kullanılacağı da hepimizin bildiği bir gerçektir. 

Değerli milletvekilleri, açıklamaya çalıştığım birçok nedenlerle, Ofis, yeterli stokları yapama
mıştır. Son zamanlarda ekmek fiyatlarındaki anormal artışların, sadece buğday fiyatlarındaki artış
tan kaynaklanmadığını da bilmemiz gerekiyor. Buğday fiyatlarının yüzde 100 artması halinde, bu
nun ekmek fiyatlarına yansıması sadece yüzde 25 dolayında gerçekleşmektedir. Ekmek fiyatların
daki artışın asıl nedeni, özellikle metropol kentlerdeki ekmek dağıtımını eline geçiren fırıncı veya 
ekmek mafiası diye adlandırdığımız yeraltı örgütüdür. Bu mafia yuvalarının üzerine gidilerek da
ğıtılmadıkça, metropol kentlerimizdeki ekmek fiyatlarının aşırı derecede yükselmesinin önlenme
si, zor gözükmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Büyükcengiz, konuşma sürenizin son 3 dakikasındasınız; özetlemeye çalı
şın lütfen. 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, önergenin ikinci bölümündeki pirinç ihalesine gelince: İhaleyi alan fir

manın davranışları incelendiğinde bazı kuşkular gündeme geliyor. 14.01.1995 gün ve 70 sayılı 
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Bakanlık oluruyla, o tarihteki Tarım Bakanı Sayın Refaiddin Şahin, Toprak Mahsulleri Ofisini, 10 
ilâ 12 bin ton pirincin ithal edilmesiyle görevlendirmiştir. Bu olur üzerine, Toprak Mahsulleri Ofi
si Yönetim Kurulu, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından da gerekli yetkiyi alarak ihaleyi açmış
tır. İhale komisyonu, en uygun teklifi veren Romark adlı firmadan 12 bin ton pirinci almaya karar 
vermiştir. İhaleden bir gün sonra, ihaleye katılarak değerlendirme dışı bırakılan Akel firması, Ta
rım Bakanı Sayın Şahin'e bir mesaj göndererek, Ofis'in bu ihaleden 600 bin dolar zarar edeceğini, 
Romark firmasından alınan pirincin yüksek kaliteli olması nedeniyle, bu pirinçle, piyasa kontrolü
nün ve fiyat istikrarının sağlanamayacağını belirterek ihalenin iptali talebinde bulunmuştur. Bu ta
lebe uyularak ihale iptal edilmiş, ileriki tarihlerde yeniden bir ihale açılmış, bu ihaleyi, duyuruda 
bulunan, mesaj gönderen Akel firması kazanmıştır. 

Pirincin yurtdışından ithal edilerek çeşitli limanlarda Ofise teslim edilmesi gerekliyken, firma, 
bu miktar pirincin Mersin'deki antrepolarında stokta bulunduğunu beyan ederek, buradan alınması 
isteğinde bulunmuş, bu istek olumlu karşılanarak teslim ve tesellüm işlemleri yapılmaya başlan
mıştır. Depolardaki düzensiz istifleme nedeniyle, istenilen ölçülerde numune alımında ve incele
mesinde güçlükler çekilmiş, yine de, alıma devam edilmişse de, bu arada, pirincin verilen numu
neye uygun olmadığı, içerisinde kırık tane ve yabancı maddeler bulunduğu gerekçesiyle, fiyatlar
da belli ölçüde kırım yapılmış, devamının da bu şekilde olması halinde fiyatların daha da düşürü
leceği firmaya duyurulmuştur. Pirincin yaklaşık 2 bin tonunu Toprak Mahsulleri Ofisine teslim 
eden firma, bu duyurudan sonra satış işlemlerini durdurmuş, dünya piyasalarında pirinç fiyatları
nın hızla yükselmesinin hesabını yaparak, depolarındaki pirinci dış ülkelere satmaya başlamıştır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Sayın Başkan, hemen bitiriyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Şartnameye uymaması gerekçesiyle TMO, firmayla 

yapılan sözleşmeyi iptal ederek, firmadan alınan 154 biri dolar teminatı irat kaydetmiştir. Ancak, 
firmanın bu teminatının yakılmış olması firmanın işine gelmiş; firma, elindeki pirinci, dış ülkelere 
daha yüksek fiyatlarla satmıştır. Aslında, şartnamede ve sözleşmede, malın, teslim edilmediği tak
dirde ortaya çıkacak fiyat farkının da firma tarafından karşılanması gibi bir hüküm bulunması ge
rekirken, böyle bir hüküm bulunmadığı için, firmanın bu taahütten vazgeçmesine olanak sağlan
mıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk halkının en çok saygı duyduğu nimet, ekmektir. 
Ekmek üzerinde bazı şaibeler varsa, ülkemizde yaşayan 65 milyon insan huzursuz olur. İşte, o ne
denle ve raporda belirtilmeyen olası eksiklik, yolsuzluk ve ihmallerin de varsa ortaya çıkarılabil
mesi amacıyla, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, önergenin kabulü doğrultusunda oy kulla
nacağımızı belirtir; sözlerimi bitirirken, beni dinlediğiniz için, Yüce Meclisin siz değerli üyelerine, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsım adına saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Sayın Nezir Büyükcengiz'e teşek
kür ederim. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan söz istemişlerdir; söz sırası Sayın Ayhan'ındır. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Ayhan. 

Süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler;' 

Toprak Mahsulleri Ofisinde yapıldığı iddia edilen birtakım yolsuzluklarla ilgili olarak, muhterem 
• • • • ' • . ' , ' • I : ' • • ' • • ' • • ' • • 
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arkadaşımız İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya Bey tarafından verilmiş olan araştırma önerge
si üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Meclisimizin 
20 nci Döneminin ve bu Meclisi sevk ve idareyle ilgili görev almış olan Meclis Başkanı ve Baş
kanlık Divanı üyelerinin hayırlı hizmetleri olmasını temenni eder, hepinizi hürmetle selamlarım. 

Muhterem arkadaşlar, iddia -iddiada bulunan muhterem kardeşimizin burada birtakım gizli ve 
açık belgeleri de zikrederek ortaya koyduğu üzere- Türkiye'nin büyük bir iktisadî devlet teşekkü-
lüyle; hububat üretimini, tarımın bu en mühim kısmını, destekleme alımları, piyasada fiyatların 
dengelenmesi, fazlanın ihraç edilmesi ve eksiğin de ithal edilmesi, olağanüstü hal stoklarının mu
hafaza edilmesi istikametinde, tarım sektöründe bir temel vazifeyi yerine getiren büyük bir kamu 
kuruluşuyla ilgilidir. 

Hemen sözlerimin başında şunu ifade edeyim; 19 uncu Dönemde de, Mecliste, Toprak Mah
sulleri Ofisi'yle ilgili bir araştırma önergesi verilmiş ve bir araştırma komisyonu kurulmuştu; ancak 
-burada tafsilatına girmek istemiyorum- İktidar Partisi içindeki birtakım farklı görüşler sebebiyle 
bu komisyon vazifesini yerine getirememiş ve o araştırma çalışmaları da neticesiz kalmış bulun
maktadır. Şimdi, inşallah, verilmiş olan bu önergeye istinaden bir araştırma komisyonu kurulduğu 
takdirde -ki, kurulması gerektiği kanaatindeyim- hem bu değerli arkadaşımızın iddialarını hem de 
19 uncu Dönemde -biraz sonra arz edeceğim başlıklar itibariyle- iddia edilip de tahkiki neticelen
meyen diğer iddiaları neticelendirecek bir araştırma çalışması yapmakta fayda var. 

Halit Bey kardeşimizin ortaya getirdiği iddialara gelince: Esas itibariyle, kendileri tafsilatlı 
olarak arz ettiler, ben başlıklar itibariyle geçiyorum; bir buğday ithalatı var. Sene 1993; Kurumun 
Genel Müdürü, Avustralya'ya kırmızımercimek pazarlamak için gider; fakat, bu pazarlama çalış
maları sırasında, tonu 240 dolardan, 44 bin ton makarnalık buğday mubayaası yapar. 

İddia edildiğine göre -ki, söyleceklerimizin hepsi birer iddiadır; bir tahkikat komisyonu, araş
tırma komisyonu neticesinde, temenni ederim ki, geçmiş ve bugünkü yöneticilerin tamamı temize 
çıkarlar, hiçbir yolsuzluk olmaz ve bu iddiaların hiçbiri de varit olmaz; zira, biz, millete hizmet 
eden bütün kurumların ak ve pak olarak hizmet etmesini dileriz, kimsenin suçlu olmasını da arzu 
etmeyiz; ama, bazı şeylerin şüyuu vukuundan beterdir; eğer, sözlü veya yazılı bir iddia varsa, bir 
dedikodu varsa, birtakım söylentiler varsa, bunları da açıklığa kavuşturmak, bu Meclisin en başta 
gelen vazifelerinden biridir- o zamanki Sayın Genel Müdür, yanındaki heyetle, 240 dolardan 44 bin 
ton buğday alır; ama, o sırada, makarnalık buğday ithal fiyatları, piyasada, 140 ilâ 160 dolar ara
sındadır. Yine, bu kurum, daha önce 108 500 ton'makarnalık buğday ithal eder ve bunu makarna
cılara dağıtır. Yine iddia ediliyor ki, o tarihte buğday ithalatında ton başına 100 dolar fon vardır; 
ama, Toprak Mahsulleri Ofisi bu fondan muaftır. Bu şekilde, Toprak Mahsulleri Ofisi kanalı kul
lanılarak, makarna imalatçılarına, ucuz, maliyeti daha düşük buğday getirilmekte ve dağıtılmakta
dır. Buradan da, tabiî, takdir edersiniz, Hazinenin, külliyetli miktarda gelir kaybı, fon kaybı olmak
tadır. 

Bu 44 bin ton buğdayın, makarnacıların talebi olmadan, Genel Müdürün inisiyatifiyle, yöne
timin inisiyatifiyle mubayaa edildiği ve stoklarda bekletildiği; bu beklemenin de, her ay için -ilaç
lama ve çeşitli proses faaliyetleri, havalandırma vesaire itibariyle- hububat üzerinde, ayda, ton ba
şına 5 dolarlık maliyet getirdiği; bu 240 doların giderek daha da yükseldiği ifade edilmektedir. 

Yine, bu 44 bin ton makarnalık buğday ihalesi için de, finansmanını temin için, Kurumun, 
kendi stoklarındaki arpayı çok düşük fiyatla satma yoluna gittiği belirtilmektedir. 

Kurumla ilgili ikinci iddia, arkadaşlarımızın yine tafsilatlı olarak arz ettiği veçhile, pirinç itha
li meselesidir. Sene .1993, eylül-ekim ayları -ismini vereyim; arkadaşlar zikrettiler- Uniyetiş ismin
de bir firma, Mersin'e, 13 bin ton dökme pirinci ithal eder, getirir ve bunun Toprak Mahsulleri Ofisi 
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tarafından da alımını sağlamak için birtakım münasebetler geliştirilirve Toprak Mahsulleri Ofisi, 
15 Şubat 1994'te pirinç ihalesine çıkar. İhale, bir İsviçre firması olan Romark firmasında kalır. Akel-
firmasının Uniyetiş ile yakın münasebetleri olduğu ifade edilmekte, bilahara devam ederi dönem
de, Akel ile ilgili ödemelerin Ofis tarafından Uniyetiş'e yapıldığı, bunların iç içe iki firma olduğu 
ifade edilmektedir; zaten, Halk Bey de ifade etti, arkasında da birtakım nüfuzlu şahsiyetlerin oldu
ğu ifade edilmektedir. İhale, Romark firmasında kalır. Akel firması, Uniyetiş'in ihale tarihinden 
epey bir süre önce ithal ettiği pirincin evsafının bozuk olması sebebiyle teklifinin reddedilmesine 
rağmen, devrin Bakanına müracaat eder, ihaleye itiraz eder, Kuruma tesir eder ve ihale, 12 Nisan 
1994'te yenilenerek Akel firmasında kalır; ancak, Toprak Mahsulleri Ofisinin teknik heyetleri, mu
bayaa edilecek olan malı yerinde tetkik ederler, bakarlar; bunun, şartnameye uygun olmadığı, ku
surlu, özürlü olduğu, evsafının uygun olmadığı istikametinde teknik rapor verirler. Devrin Genel 
Müdürü, bu malın bonifikasyon şartıyla -Toprak Mahsullerinde kullanılan bir tabirdir; bizim, inşa
at ihalelerinde de kullandığımız bir tabirdir- yani, malın özrü kadar fiyatından bedel kesilmesi -ki, 
inşaatta buna nefaset farkı deriz, malın özrü kadar bedelinden bir şey tenzil edilmesidir- şartıyla 
mubayaa edilmesini ister; Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu, bunu reddeder; şartnameye 
uygun değildir; bonifikasyonla alım da, uluslararası ihalede uygulanan bir usul değildir; bu, iç mu
bayaalardadır diye reddedilir. Buna rağmen, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, 2 069 ton 
mubayaa eder; gerisi için sözleşme iptal edilir ve teminat da irat kaydedilir. 

Tabiî, hadise, Tarım Bakanlığına intikal edince, devrin Bakanı, meseleyi teftişe havale eder; 
Teftiş Kurulu tetkik eder ve savcılığa gider mesele, mahkemeye intikal eder -bendeki bilgilere gö
re- Genel Müdür 6 ay hapis ve 6 ay da memuriyetten men cezası alır. Ayrıca, yine, Tarım Bakan-: 
lığı Teftiş Kurulunun düzenlediği raporlara göre, Genel Müdür, bir genel müdür muavini, daire 
başkanları ve şube müdürü seviyesinde bazı idarecilerde, maaş kesme cezalarına ve Kurumun ba
zı kayıplarının da tazmin edilmesi istikametinde çeşitli cezalara maruz kalırlar. Bu, 1994 yılına ait 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporunda da açık olarak ortaya konulmuş ve Tarım 
Bakanlığının, Toprak Mahsulleri Ofisinin Genel Müdürü, genel müdür muavini, daire başkanı ve 
şube müdürü seviyesinde yöneticilerine uygulanmasını istediği bu cezaları, Kurum uygulamaz. Ta
rım Bakanlığı tekrarlar ve cezaları resen tebliğ eder; ama, Kurumun yönetimi, yine, bu cezaları uy
gulamaz; Bakanlık, mahkemeye suç duyurusunda bulunur. Görülüyor ki, Kurumla, ilgili veya bağ
lı Bakanlık arasında da (Tarım Bakanlığı) fevkalade ters münasebetler var; yani, idarenin insicamı
nı bozan, verimliliğini bozan -kim haklı, kim haksız; tabiî, bu, bir tahkikat meselesidir, araştırma 
neticesinde belli olacaktır- Bakanlık ile Genel Müdürlük arasında mahkemeye kadar intikal eden 
ihtilaflar var. Tabiî, kim kimi himaye ediyor, niçin himaye ediyor, kimin desteği nereden; bunlar 
için bir şey söylemiyorum; bunlar, tahkikat neticesinde ortaya çıkacak olan hususlardır. Pirinç alı
mıyla ilgili mesele bu. . 

Yine, Kurumla ilgili bir çeltik mubayaası meselesi var, ortada konuşulan, söylenen, yazılan çi
zilen. 1995 yılında, Kurum, Bakanlar Kurulu kararı da çıkarmadan, fahiş fiyatla, bozuk evsafta çel
tik mubayaa etmiş belli bölgelerden. Bunun siyasî maksatlı da olduğu ifade ediliyor... "İddia edili
yor" diyeyim... Yönetim Kurulu kararı 20 bin tona kadar olduğu halde, 54 bin tonluk bir mubayaa 
yapıldığı ifade ediliyor. 

Yine, daha önce, Kurumda, bir buğday satışı meselesi var, yemlik buğday, kaliteli buğday, bir
takım ihtilaflar var, birtakım cezalar var; tafsilatına girmeyeceğim, zamanım da zaten kısalıyor. 

Yine, daha geriye gittiğimizde, 19 uncu Dönemde, üzerinde uzun uzun burada da konuşulan 
başka meseleler de var. Bunlardan bir tanesi, Toprak Mahsulleri Ofisinin, bir makarna firmasına -
isim vermeyeyim; tahkikata girince ortaya çıkacak, dosyalarda da var; tekrar suçlayıcı beyanda bu
lunmak istemiyorum- ortak edildiği, bu ortaklık karşılığı hissesini de buğday olarak verdiği, ancak, 
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aynî olarak iştirak ederken, yani, buğdayla iştirak ederken, şirketin, mevcut menkul-gayri menkul 
varlıklarının, aktiflerinin ekspertizinde büyük ihtilaflar olduğunu, mahkemeye düşüldüğünü, bu 
mahkemenin hâlâ devam ettiğini ifade edebilirim; bu da neticelenmemiş olan bir husustur. 

Yine, Toprak Mahsulleri Ofisinin Ankara'da, İstanbul'da çok kıymetli birtakım arsalarının ba
zı firmalarla takasa gidildiğinin, bu takastan, o zamanki Kurum yöneticilerinin, üst yöneticilerin 
şahsî menfaat temin ettiğinin, açık seçik delillerle, birtakım muhkem belgelerle ortaya konulduğu
nu görüyoruz. Neticelenmeyen tahkikat dosyasından bilgi veriyorum... 

Yine, TMO'nun birtakım silo ihalelerinde birtakım yolsuzluklar yapıldığına ait iddialar var, 
belgeler var, neticelenmemiş hususlar var. 

Şimdi, bütün bunlar, bu kurumla ilgili iddialardır. Tabiî, biz, burada, umut edelim ki, bu He
yeti Umumiye bir araştırma kararı verecek ve bir araştırma komisyonu kurulacaktır; bu, fevkalade 
mühimdir. Devletin birçok kurumu var; KİT'leri var, KİT olmayan kurumları var. Buralarda, tabiî, 
yüzlerce trilyon, hatta katrilyonlar harcanıyor, sarf ediliyor. Eğer, bunlar üzerinde çok iyi bir dene
tim yapılmazsa, buralar, maalesef birtakım menfaat temin etme yerleri olarak kullanılıyor; yöneti
cileri için, siyasîleri için, tüccarı için, şüyu için buyu için. Onun için, bu Meclisin, bu tip iddiaların 
üzerine fevkalade ağırlıklı olarak, gitmesi gerekir; tabiî, KİT'ler için ifade ediyorum. 

Geçen hafta, burada, yine bir başka müzakerede, zannederim Mahmut Erdir Beydi -kendisi, 
Yüksek Denetleme Kurulundan, bu meselelerin içinden gelen bir kardeşimizdir- bir vesileyle ifade 
ettiler -zannederim gündemdışı bir konuşmaydı- söyledikleri şuydu: "Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kuruluna siyasî müdahale yapılıyor, bu kurumun sağlıklı çalışmasına imkân verilmiyor." Ta
biî, ben, bunu biraz daha öteye götürmek istiyorum; eğer bu Meclis, devletin birtakım kurumlarını 
denetleme hakkını, denetleme gücünü, sağlıklı olarak, müessir olarak, yolsuzluğu caydırıcı bir şe
kilde kullanmak istiyorsa, mutlaka, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunu bünyesine alması la
zım. 

Türkiye'de denetimin hatası şu: Açık ifade etmek lazım, Osmanlı Devleti de bundan battı; son 
ikiyüz senesi hep yolsuzluklar dönemidir; hatta, hatırlarsınız, Fuzuli'nin Şikâyetnamesinde, liseler
de okuduğumuz meşhur mektubunda: 

"Selâm virdüm rüşvet degüldür deyü almadılar 
Hüküm gösterdim faidesüzdür deyü mültefit olmadılar..." diye devam eder; ta, 16 ncı Asırda

ki bir iddiadır bu. 
Tabiî, menfaatların dağıtıldığı yerlerde, mutlaka, çürümeler olur, ahlakî zafiyetler olur; men

faat düşkünü insanlar da buraya gelir, şuna veya buna, şu veya bu gruba, her gruba hulul eder ve 
gelir, oraları yağma eder... Onun için, bunların üzerinde, caydırıcı, korkutucu bir denetimin olma
sı lazım. . 

Ben, tabiî, bütün hükümetleri tenzih ederim; ama, düşünün ki, memleketin üretiminin aşağı 
yukarı yüzde 50'sini yapan KİT'lerin denetimini, biz, tutmuşuz, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kuruluna vermişiz. Bu Denetleme Kurulu üyelerini, uzmanlarını kim tayin edecek; Bakanlar Ku
rulu tayin edecek. Bir devlet bakanına bağlı bir kurum; ama, buna rağmen, o kurumda çalışan fev
kalade asaletli, dirayetli, kabiliyetli arkadaşlar, her devirde, raporlarını ortaya koymuşlardır, bilgi
lerini ortaya koymuşlardır; yani, siyasî tesirlere maruz kalmadan, ciddî olarak, hakkaniyet ölçüsü 
içinde vazifelerini yapmaya çalışmışlardır; fakat, Meclise gelen bu raporların Mecliste değerlendi
rilme prosesi de fevkalade kötüdür, bunu ifade ediyorum. Niye kötü; bakın, daha KİT'lerin 1994 
yılı denetimi tamamlanmadı; biz 1996 yılındayız; 1991, 1992,1993 yılları denetimi yapıldı. Siz dü
şünebiliyor musunuz, bir ciddî kuruluşta, o kuruluşun patronları, yöneticileri, o kuruluşun gelirini, 
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giderini, kânnı, zararını, yatırımını, mubayaasını, satışını -yıllık değil, aylık olarak- denetlemesin; 
geçici bilançolarla denetlemesin!.. Yani, bu Meclis, eğer KİT'lerin üzerinde denetim yetkisini kul
lanacaksa, mutlaka, denetimin, çok süratli ve anında yapılması lazım, ara bilançolarla yapılması la
zım, ara değerlendirmelerle yapılması lazım. Bu Meclisin de, bu denetim fonksiyonunu yerine ge
tirmesi için, fevkalade yetenekli uzmanlarla teşkilatının genişletilmesi gerekir. Ne bu uzmanlar var 
ne de bu denetim işliyor Demin de ifade ettiğim gibi, 1996 yılındayız; ama* maalesef, daha 1994 
yılının denetimi yapılmamış, 1995 yılının denetimi yapılmamış. 

Bunlar, tabiî, denetimde mühim eksikliklerimizdir; ama, bu tip olayların olmaması için -evet, 
bu olayın üzerine gidilecek, başka yolsuzluk olaylarının üzerine gidilecek, bunların suçluları ceza
landırılacaktır inşallah- yolsuzluk olmaması için de, kurumların çok yakın takip edilmesi ve denet
lenmesi gerekir. Bu denetim düzeninin de, inşallah, 20 nçi Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisin
de yeni kanunî düzenlemelerle getirilmesi gerekir. 

Ben; bu kadar hususu arz ettikten sonra, Refah Partisi Grubu adına, bu araştırma komisyonu- , 
nun kurulması gerektiği istikametinde oy kullanacağımızı beyan eder; hepinizi hürmetle selamla
rım. (RP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına konuşan Sayın Cevat Ayhan'a teşekkür ediyorum. 

Şimdi, gruplar adına son konuşma, Doğru Yol Partisi Grubu adına yapılacaktır. 

Sayın Refaiddin Şahin; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Toprak Mahsulleri Ofisiyle ilgili 
olarak vermiş olduğu araştırma önergesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşmak üze
re söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi, Doğru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına saygıyla se
lamlıyorum. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, kuruluşundan bu yana, önemli ve başarılı görevler yapmış; Türk çift
çisinin ve tüketicisinin, sadece kara günde değil, her zaman, dostu ye güvencesi olmuştur. 

Zaman zaman, bu kurum, kendisini rahatsız eden ve onu âdeta görev yapamaz hale getiren it
ham ve iddiaların muhatabı olmuş, sürekli teftişlere, yıllar süren Meclis araştırmalarına ve yargı
lanma durumuna düşmüş veya düşürülmüştür. 

19 uncu Dönemde ve hemen dönem başında, bu kurum için Meclis araştırması istenilmiş, ko
ca bir dönem boyunca bu araştırma maalesef sonuçlandırılamamıştır. Yargıda olan davalar ise, yi
ne, yıllardır devam etmektedir. 

Şimdi ise, yeni bir araştırma önergesiyle karşı karşıyayız. Daha önceki gibi, bu önergenin de 
Yüce Mecliste kabulü halinde, kurulacak komisyon tarafından araştırmanın bir ayda bitirilmesi ge
rekecektir. 

Önce şunu açıkça belirtmekte yarar vardır: Bu şerefli kurum ve bu kurumda çalışan onurlu ve 
namuslu insanları töhmet ve şaibeden kurtarmak ve aklamak gerekir. Suçlu varsa ortaya çıksın, ce
zalandırılsın. Böylelikle, bu kurumun ve dürüst çalışanlarının itibarının iadesi konusunda gereken 
her şey yapılmalıdır düşüncesindeyiz; bunun için de, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bu araştırma 
önergesinin kabulünü tereddütsüz destekliyoruz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı bir KİT kuruluşudur, Bu tür 
kurumlarda, en yüksek yargı organı yönetim kurulu olup, yürütme organı ise genel müdürlüktür. 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 inci maddesine göre, ihale açma, ihale iptal ettirme 
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yetkisi kuruma aittir. Bakanlığın, bu tür kurumlar üzerinde gözetim ve denetim görevi vardır. Bu 
tür kurumların -özelleştirmek suretiyle- görevlerinin, günümüzün, çağımızın şartlarına daha uygun, 
bir nevî, serbest piyasa ekonomisi şartları içerisinde yerine getirilmesi zamanı gelmiş ve geçiyor. 

19 uncu Dönemde kurulmuş plan araştırma komisyonu çalışmasını tamamlayamadığı için, eli
mizde bu konuda bir rapor bulunmamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin devamlılığı esas ve 
vazgeçilmez olduğuna göre, geçen dönemde başlatılan bu görevin, ayrıca, bitirilmesi gerekmekte
dir kanaatindeyiz. Bu görevin tamamlanması, araştırma komisyonlarının fonksiyonları ve itibarla
rı açısından da büyük önem taşımaktadır. Gönül isterdi ki, geçen dönem bu araştırma çalışmaları 
tamamlansın ve elimizde bir somut rapor olsun ve bugün, tekrar bu konu gündeme getirildiğinde, 
mesele birlikte değerlendirilsin. 

Bakanlıklar, her zaman için, bu tür kurumları idare etmekte, yönetmekte zorluk çekmişlerdir. 
Bu kurumlar, kurum olarak, bir KİT olarak, yapılan ve karar alma ve uygulama konusundaki icra
atları nedeniyle, yıllardan beri, kamuoyunu ve Meclis gündemini işgal etmiştir. 

Sayın Cevat Ayhan Bcy'in de söylediği gibi, genel müdürlükten Başbakanlığa kadar, bu ku
rumların denetimi, genel müdürlüklerde, genel müdürün inisiyatifinde; bakanlıklarda, bakanın ini
siyatifinde; Başbakanlıkta, Yüksek Denetleme Kurulunun başı olarak Başbakanın inisiyatifinde ya
pılan denetimdir. Bu denetimlerin, her zaman için sağlıklı sonuçlar vermesi gereklidir. 

Burada, denetim görevi yapacak olan en üst kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türki
ye Büyük Millet Meclisi, bu denetimini, en iyi şekilde yapmak durumundadır ve bu denetim, bu 
kurumları, her zaman için, en iyi şekilde çalıştırır, şaibe altında bırakmaz, kurum çalışanlarının 
onur ve şereflerini daima gözetir ve korur durumda olmalıdır. 

Burada bahsedilmiş olan hususların, geçmişten bugüne, gerek açılan Meclis araştırmalarında 
gerekse yargıda bir sonuca vardırılmamış olması, herhalde, üzerinde düşünülmesi gereken önemli 
bir konudur. Tamamı yargıya intikal etmiş -yargıya intikal etmemiş hiçbir konu yoktur burada- bu 
konuların yargıda da yıllardan beri süregelen devamlılığı neticesinde meseleler üst üste gelmiştir. 
Bütün bu konuları kısa bir süre içerisinde neticelendirerek, bu kurumların işlevlerini daha hukukî, 
daha sağlıklı ve şaibelerden uzak hale getirmek; orada çalışanları, orada çalışan dürüst, şerefli ve 
onurlu insanları töhmet altında bırakmamak gerekir. 

O itibarla, 19 uncu Dönemde başlatılıp sonuçlandırılmayan bu araştırmanın şimdi 20 nci Dö
nemde -bir aylık süre içerisinde- nasıl sonuçlandırılacağı endişesi içerisindeyim. Eğer bu konuyu -
geçmişi de içerisine alacak şekilde, günümüze kadar bütün detayıyla- Toprak Mahsulleri Ofisinde
ki icraatları en iyi şekilde değerlendirerek bir sonuca vardırmak mecburiyetinde isek; o zaman, bu 
konu üzerinde çok ciddî bir araştırma yapmak ve onu da süresi içerisinde bitirmek durumundayız. 

Önergede birçok hususlardan bahsedilmektedir. Tabiî, bu hususların bir tanesi, doğrudan doğ
ruya benim ismimin geçtiği çeltik ihalesi hususu. Aslında, Sayın Ayhan'ın da ifade ettiği birçok ko
nu, geçen araştırma önergesiyle gündeme getirilmiş, o konular, yine benim Bakanlığım dönemin
de takip edilmiş; hatta, birkısım yeni konular da teftişe ve mahkemeye intikal ettirilmek suretiyle 
sonuçlandırılması beklenilmiştir. > 

Ne var ki, devlete ait bir hakkın, bir hukukun aranması ve onun, kısa zamanda, devlet hakkı 
olarak ortaya çıkarılarak sonuçlandırılması konusu, sanıldığı gibi hızlı gitmemekte, gereği gibi ye
rine gelmemektedir. 

Burada, bu gibi konuların önemli bir şekilde, ciddî bir sistem içerisinde, mutlaka bir denetim 
uygulamasına bağlanması lazımdır ve Yüce Meclisin de, bu denetim Uygulamasının arkasında, mil
let adına durması lazımdır -yapılacak olan bütün denetimlerde, denetleyiciler bilmelidir ki, millet 
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adına, devlet adına, arkada Meclis vardır- ve her zaman için, bu denetimler, sağlıklı ve dürüst ola
rak yapılmalıdır. Bunu, mutlaka gerçekleştirmek zorundayız; aksi takdirde, bu denetimler yargıya 
intikal eder. 

Tabiî, yargının kararlarına her zaman saygılıyız. Yargıda yıllarca devam eden bu konularla il
gili olarak, sonucun ne şekilde tecelli ettiği, içinde bulunulan dönemlerde görülemiyor. Her dönem, 
kendi dönemi içerisinde olabilecek konularla ilgili olarak, gerek Meclis denetimi gerek ilgili de
netimler ve gerekse yargıda nasıl sonuçlandığını görmek suretiyle, o denetimlerin sonucu hakkın
da mutlaka bilgi sahibi olmalıdır ve denetim sisteminin, denetim mekanizmasının işleyip işlemedi
ğinin, işlediği takdirde sonuçlarının ne olduğunun mutlaka bilinmesi lazımdır. 

Pirinç ihalesi konusu, gerçekten, kurumun, o zaman, gerek askeriyeye olan taahhütlerini ge
rekse ülkenin ihtiyacını karşılamak için yaptığı bir ihaledir. Türkiye, iki tarım ürününde dışa ba
ğımlıdır; bir tanesi, yağ hammaddesidir, 500 bin ton civarında ithal ederiz; diğeri ise, pirinçtir, her 
yıl 300 bin ton ithal ederiz. Toprak Mahsulleri Ofisi ihale açmış; açılan bu ihaleye, birçok firma iş
tirak etmiş; sadece bir firma ihale şartlarına uygun teklif vermiş ve daha sonra, ihaleye giren bir fir
ma -ki, Akel firması deniliyor- Genel Müdüre ve bana bir faks çekerek, devletin bu ihaleden 600 
bin dolar kaybı olacağını ifade etmiş. Elbette, devletin, değil 600 bin dolar, 6 dolar kaybını kimse 
istemez. Dolayısıyla "bu konu incelensin, tetkik edilsin" denilmiş; incelenmiş, tetkik edilmiş ve 
şartlara uygun olup olmadığı şu şekilde belirlenmiştir: Bu pirinç, şartlar itibariyle uygun olmamak
la beraber, bu pirincin ihalesinin bu şartlarda yapılması veya yapılmaması, tamamen Ofisin takdi
ri, Ofisin teknik değerlendirmesini ilgilendiren bir konudur; ama, bu konuyla ilgili olarak duyum
lar gelmiş, Yönetim Kurulundan bir arkadaş, bu duyumu bana iletmiş ve "burada uygulanan kriter
ler, uygulanan ölçüler uygun değil" denilmiş; hatta, bonifikasyon uygulanmaması şartı olmasına 
rağmen, usulsüz olarak, bonifikasyon uygulamasına gidildiği ifade edilmiş; bunun üzerine, konuya 
gösterilen hassasiyetin bir gereği, devamı olarak, konu, teftiş kuruluna intikal ettirilmiş; teftiş ku
rulu, meseleyi incelediğinde, raporunda, usulsüz işlem yapıldığını tespit etmiş, dolayısıyla, mese
le, hem teftiş kurulu marifetiyle incelenmiş hem de daha sonra yargıya intikal ettirilmiştir. 

Şimdi, burada, ben, 2 sene 3 ay 15 gün Tarım Bakanlığı görevinde bulundum; kimseden, pi
rinçle ilgili olarak, Akel firmasının "devleti 600 bin dolar zarara sokuyorsunuz" faksının dışında, 
bu konuda, en ufak bir yönlendirme, en ufak bir telkin ve tavsiye almış durumda değiliz. Burada 
bir devlet hizmeti yapıyoruz... 

BAŞKAN - Sayın Şahin, konuşma sürenizin son 5 dakikasına girdiniz. 
REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Peki. 
Şimdi, burada, Toprak Mahsulleri Ofisiyle ilgili olarak, Sayın Dumankaya'nın, dosyalar şek

linde gösterdiği bütün konular teftişten geçmiş ve daha sonra da mahkemeye intikal etmiştir; dola
yısıyla, konular yargıdadır. . 

Burada, Meclisin 19 uncu Dönemde başlatmış olduğu Meclis araştırmasının sonuçlanmamış 
olması da bir talihsizliktir. 19 uncu Dönemde başlayan araştırmanın bitirilmesi, araştırma komis
yonlarının fonksiyonları ve itibarı açısından, 20 inci Dönemin de, bir araştırma komisyonu kurmak 
suretiyle, bu meselenin -yargıda da olsa- bütününe bakmak, bütününü değerlendirmek suretiyle, 
meseleyi açıklığa kavuşturması, vuzuha kavuşturması lazım. Aksi takdirde, birçok kişi bu işin töh
meti altında olacak ve neyin doğru, neyin yanlış olduğu ortaya çıkmadıkça da, herkes, bu töhmet 
altında, bu suçlama altında, şaibe içinde olacaktır; bu, yanlış bir şeydir. Bunun olmaması için, biz 
de -Doğru Yol Partisi Grubu adına- bu araştırma komisyonunun kurularak, tamamlanamayan bu 
görevi mutlaka tamamlamasını... Zaten, yargıda olan konuların da, bağımsız yargımız tarafından, 
yargı marifetiyle bir neticeye vardırılacağı bir gerçektir. 
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Yalnız, bir hususa işaret etmek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi, artık eski ofis değildir. 

Dünya, serbest piyasa ekonomisine geçmiştir; Türkiye de bunu uygulamaktadır. Gümrük birliğine, 
Avrupa Birliğine giriyoruz. Dünyada bir borsacılık olayı başlamıştır ve Türkiye'de de Eskişehir, 
Polatlı ve Konya'da bu başlatılmıştır. 1995 ürünlerinin büyük bir kısmını, yüzde 90'lık kısmını bor
sa almıştır. Artık, dünyada borsa uygulamalarına geçilip, Türkiye'de buna geçilmemiş olması dü
şünülemez. O zaman, Türkiye, borsa hareketi içerisine girerek, Toprak Mahsulleri Ofisi fonksiyo
nunu da, işlevlerini de bu çerçeveye sokacaktır ve Toprak Mahsulleri Ofisi* bundan sonra, borsa
da, stop görevi görecektir; Toprak Mahsulleri Ofisinin görevi bu olacaktır. Artık, dünyada serbest 
piyasa ekonomisi şartlarına göre üreteceğiniz mal ne ise onu pazarlayacaksınız, iiretemediğinizi 
alacaksınız; dolayısıyla, böyle bir piyasa dengesi ortaya çıkacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi, yük
sek bedelle ürün alsa, bu, aynen, tüketiciye yansır; yahut, bunu almasa da stokta bekletse -ki, eski
den böyle oluyordu; o zaman, dünya piyasalarında 60 dolar olan arpa, 120 dolara alınmış ve stok 
maliyetleri hariç 120 dolara mal olmuş olan bu arpayı hiçbir yere satamamışız; satamazsınız da-
dünyada 60 dolar olan arpayı 120 dolara alıp da kimseye satamazsınız; ancak ve ancak sübvansi
yon yaparsızın; yani, siz, bunu, yemcilere 60 dolardan vererek sübvansiyon yaparsınız. 

Şimdi, Toprak Mahsulleri Ofisinin görevleri, işlevleri, Toprak Mahsulleri'Ofisinin bu zamana 
kadar yapmış olduğu icraatları, bundan sonra da, yavaş yavaş borsacılık hareketine dönecektir. 

Yalnız, bir hususu belirtmek istiyorum: Daha evvel, Toprak Mahsulleri Ofisi, ürünü alır -pi
yasa fiyatlarına göre değil, açıklanmış olan taban fiyatına göre; bu taban fiyatı da dünya fiyatları
nın mutlaka çok üstünde olur- sonra bunları stoka alırlar, stokta bekler ve her sene Toprak Mahsul
leri Ofisi, stok maliyetiyle beraber trilyonlarca lira Hazine zararına uğrar. İlk defa, üç yıldan beri, 
Toprak Mahsulleri Ofisi Hazineden bir lira almaksızın, kendi imkânları ve kendi yarattığı ekono
mik şartlarla ürün almaya devam etmiştir; üç yıldan beri de bunu sürdürmüştür. 

Şimdi, Toprak Mahsulleri Ofisinin, buğday alım ve satımlarındaki dengeyi, hem üretici hem 
tüketici açısından dengeleyebilmesi, elbette ki zor bir olaydır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şahin, buyurun. 
REFAİDDİN ŞAHİN (Devamla) - Eğer, tüketiciye ucuz ekmek vereceksek, o zaman, devlet 

olarak, üreticinin malını, dünya piyasa şartlarından, dünya fiyatlarından alarak, tükeciye aynı şart
larla yansıtmayarak, sübvansiyon yaparak, onu ucuza vererek, ucuz ekmek yedirmemiz lazım. Bu, 
hükümet kararıdır; bu kararı alırsınız, ucuz ekmek yedirirsiniz. Yalnız -bir değerli konuşmacı da 
bahsetti- halkımızın temel gıdası olan ekmek üzerinde, eğer, en isabetli, en doğru uygulamayı ya
pacaksak, KDV'yi kaldırmamız lazım ve burada, kayıtdışı ekonominin ortaya çıkardığı ekmek pa
halılığını önlememiz lazım. 

Bu konuyla ilgili olarak, böyle bir önergeyi 20 nci Dönemde tekrar gündeme getiren ve bunun 
Meclis araştırması olarak kabulü konusunda teklif yeren Sayın Dumankaya ve arkadaşlarına teşek
kür ediyorum. Doğru Yol Partisi Grubu adına, bu araştırmanın açılmasını arzu ettiğimizi ve bu 
önergeyi destekleyeceğimizi ifade ediyor; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Sayın Refaiddin Şahin'e teşekkür ediyo
rum. 

Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, araştırma önergesinde birinci imza sahibi olan Sayın Halit Dumankaya'ya söz veriyo

rum. 
Buyurun Sayın Dumankaya. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
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HALtT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan* muhterem milletvekilleri; önerge sahibi 

olarak ikinci kez karşınızdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Mersin'den bir vatandaş telefon edip bir not gönderdi; dedi ki "Akel firması, Mehmet Üstün-

kaya'nın değildir." Zaten, ben de öyle söyledim; dedim ki -belki yanlış anlattım- Üniyetiş firması, 
Mehmet Üstünkaya'nındır ve Akel firmasıyla da kardeş firmadır; ilişkileri budur. Bu vatandaşımı
zın notu için, kendisine teşekkür ederim. 

Bir başka kişiye daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakan, olayı o kadar hafife aldı ki, 
"ben, bu önergenin aleyhindeyim, aleyhinde oy kullanacağım" dedi; ama, DYP adına konuşan es
ki Bakan "lehinde oy kullanacağım" dedi. Dolayısıyla, eski Sayın Bakana teşekkür etmek duru
munda kalıyorum. 

Bir konuyu da burada arz etmek istiyorum. Yine Sayın Bakan "Olağanüstü hal stoku vardır. 
Sayın Dumankaya, niye bunu burada söylüyor" dedi: Sayın Bakanın elinde not falan yoktu. Benim 
her söylediğim sözün arkasında belge vardır. Elimde, Yüksek Denetleme Kurulunun yayımladığı 
bir kitap var; Yüksek Denetleme Kurulunun yayımladığı bu kitapta "İnceleme döneminde, Ekim 
1995 buğday stoku 177 938 ton, pirinç stoku 54 bin ton, un stoku 2 693 ton olup, bulgur stoku bu
lunmamaktadır. Bu stoklar, seferberlik ve savaş hali stoklarındandır ve sadece Silahlı Kuvvetlerin 
ihtiyacı için dahi yeterli bulunmamaktadır" denilmekte. Kitap öyle diyor.Yüksek Denetleme Kuru
lu böyle diyor, Bakan ise kendi bildiği gibi söylüyor!.. 

TARIM VE KÖYlŞLERt BAKANI NAFİZ KURT (Samsun) - Biz ne dedik!.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yine, eski Sayın Bakan konuşma

larında "Toprak Mahsulleri Ofisinde çalışan çok değerli insanlar vardır" dedi. Ben de bunu biliyo
rum, elbette değerli insanlar vardır. Mesela, Yönetim Kurulunda bir Atilla Gürcan vardır; Yönetim 
Kuruluna seçildiğinin 8 inci gününde, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Timuçin Turan, gö
revden alınması için yazı yazıyor, Sayın Bakan da "olur" diyor. 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Doğru... Meclis araştırma komisyonunda olmaz da, onun için... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakın, yazı buradadır. 
Nedir bu olay? Demek ki, o Yönetim Kurulunda olmasa, öyle helal süt emmiş insanlar olma

sa, bugün, buradaki yolsuzluğun boyutları çok daha ileri gidecekti. 
Yine bu kişi, önce, Hazine temsilcisi olarak Petrol Ofisi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişti; 

beş gün sonra elinden bir dilekçe alındı... Belki orada olsaydı, yolsuzluk olmayacaktı. Atilla Gür
can gibi tertemiz insanlar, elbette, Toprak Mahsulleri Ofisinde vardır. Benim, o temiz insanlarla 
hiçbir alıp vereceğim yoktur; ama, benim hesabım, Ofisi ziyana sokanlarladır. 

M. SABRİ GÜNER (Kars) - Belgeyi o mu verdi? 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, belgeyi kim verirse versin, belge

nin verilmesi önemli değil, yolsuzluğun yapılması önemlidir. Yolsuzluk yapılsın;,ama, belge veril
mesin, Toprak Mahsulleri Ofisinde bu araştırma yapılmasın(!) Ne güzel(!) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cevat Ayhan biraz değindiler -kısaca özetliyorum, çünkü zaman 
akıp gidiyor- yemlik buğday ihale ediliyor -belgeleri buradadır- ama, gemiye, yemlik buğday yeri
ne makarnalık buğday yükleniyor. Gözetmen firmalar vardır -gemide teslim- bu firmalar rapor ve
riyor ve yemlik buğday yerine makarnalık buğday gidiyor, 22 gün sonra gemi geriye dönüyor de
ğerli arkadaşlarım. Bu buğday beğenilmedidiye önce alınmıyor, sonra, Toprak Mahsulleri Ofisi si
lolarına konuyor ve iç piyasada benim vatandaşıma bu buğday satılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, ceza olarak ne almıyor biliyor musunuz -Teftiş Kurulu.uydurma bir şey-
65 bin dolar alınıyor; halbuki, 1 milyon 300 bin dolar alınması lazım. Müfettişlere baskı yapılıyor, 
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"şöyle bir rapor düzenleyin" diye... Ondan sonra "bu araştırmaya ne lüzum var, niçin açıyorsun" di
ye gelip buradan vatandaşlara söyleyeceksin. -

Elbette, bu araştırmaya gerek vardır; çünkü bu, önemli bir araştırmadır. Bu belgeler, belki, ora
da olan olayların binde biridir. 

Değerli arkadaşlarım, aynı şekilde yönetim kurulu, kırmızı mercimek almak için genel müdü
re yetki veriyor; ama, bu genel müdür, kırmızı mercimek almıyor, gidiyor 44 bin ton buğday alı
yor. Kaça alıyor? Sayın Bakan "tonu 140 dolar" diyor; ama, o 240 dolara alıyor. Tabiî, bunun sa
dece 7 bin tonunu satıyor -bütün belgeleri burada; ama, ben zamanı iyi kullanmak için irticalen ko
nuşuyorum- 37 bin tonunu satamıyor. Niçin satamıyor? Çünkü, bunu dünya piyasa fiyatlarının üze
rinde aldı. Ne yapacak? O yönetim kurulu olmasaydı, bunu, olağanüstü hal stoku diye alacak ve za
rarı Hazine'den karşılatacaktı. Devlet bu hale getiriliyor, ondan sonra "bunda ne var, siz ne yapı
yorsunuz" deniliyor! Bunların araştırılması lazım. 

Sayın Bakan'ın dediği doğrudur; ben buradan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum: Bu dosya
lar, bu Meclisin namusudur, bunları araştıracak bu Meclistir. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
Bu Mecliste komisyonlara seçilecek değerli arkadaşlarım, temiz olan yöneticileri ve bakanları ak
layacaklar, karalı olanları da Türk adaletine teslim edeceklerdir. Onun için, bu komisyonlar çalış
madığı müddetçe basın ve herkes bu Meclisi suçlayacaktır. Ben, önergemde demedim ki, 1992 yı
lından sonrası araştırılsın! Onu da diyebilirdim... Hayır, yolsuzluk hastalıktır, hangi dönemde olur
sa olsun, bunun araştırılıp ortaya çıkarılması lazım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, konuşulacak çok konu vardır; ama, gruplar bu araştırmayı yapacakları
na dair -Sayın Bakan hariç- söz verdiler. 

Bir konuya daha değinmek istiyorum: Bakınız, olağanüstü hal stoku diyoruz. Pirinçte bir olay 
vardır, Sayın Bakanı ilgilendiriyor; inşallah gene bakan olur; ama, size şunu söylüyorum: Seçim 
anında, seçim bölgesinden, 54 bin ton çeltik aldı; Çorum'dan rapor geliyor "Gıda Nizamnamesine 
aykırı 54 bin ton pirincin alış fiyatı, normal fiyatların üzerinde" diye. Şimdi, bu ne olacak? Bu da 
araştırılacak. 

Zamanım bitiyor, onun için, bu Meclisin, bu konuları araştırması lazımdır. Eğer, ben, teşkil 
edilecek komisyona seçilmezsem, bu dosyaları Yüce Heyete takdim edeceğim. Bu dosyalar, üzün 
bir araştırmanın sonucudur; yani sıfırdan başlamayacaksınız. Buurada göreceksiniz ki, bir kurum
da 28 tane karar iptal edilmiş, sahte kararlarla değiştirilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam buyurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bu karar defterine, bu komisyon hemen el koymalıdır. 

Bu karar defterine el koyacak. 
Bakınız, burada kurulan, TURBAN ile ilgili araştırma komisyonuna, bazı partiler daha üye 

vermediler. TURBAN'da olaylar devam ediyor... Birçok parti verdi; bir iki parti vermediği için de, 
komisyon, çalışmalarına başlayamıyor ve olaylar öyie devam ediyor ki, şimdi TURBAN karış
tırılıyor. Partiler komisyona üyelerini bir an evvel verirlerse, o komisyon üyeleri de çalışırlarsa, 
hazırlanacak komisyon raporları buraya tek tek gelecektir. Suçlular mahkemeye gidecek, diğerleri 
de aklanacaktır. Bu konulardaki diğer önergeleri de vermeye devam edeceğiz. 

Ben bu duygularla Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP, RP ve CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Önerge sahibi olarak konuşan İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'ya 
teşekkür ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Meclis araştırması önergesinin öngörüşmeleri bu suretle tamamlanmış

tır. 

Şimdi, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Meclis araştır
ması açılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (RP ve ANAP sıralarından alkış
lar)' 

Meclis araştırması komisyonunun 9 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden 
başlamak üzere, bir ay olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..< Etmeyenler... Kabul cdiU 
mistir. 

Komisyonun, gerektiğinde, Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, vaktimiz, gündemin diğer maddelerine geçmeye müsait değildir. 

Gündemde yer alan işleri sırasıyla görüşmek için, 7 Mart 1996 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.10 

m — - — 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.-Ankara Milletvekili H. Uluç Gürhan'ın, Milletvekili Genel Seçimlerinden önce 18-22 Ara

lık tarihleri arasında yapılan ihaleler ile Gülbahar Barajıyla ilgili usulsüzlük iddialarına ve De
nizli'de 775 sayılı Kanun gereğince tahsis edilen arsalara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Adnan Keskin'in yazılı cevabı (711) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Adnan Keskin tarafından yazılı ola

rak yanıtlanması için gereğini dilerim. 
Saygılarımla. Uluç Gürkan 

Ankara 
Sorular: • • 
1. 24 Aralık 1995 Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen öncesinde, 18-22 Aralık tarihleri 

arasında Bakanlığınızca hangi işlerin ihalesi yapılmıştır? Bu ihaleler hangi firmalara, yüzde kaç 
tenzilatla verilmiştir? 

Bakanlığınızca gerçekleştirilen bu "son dakika" ihaleleri arasında "seçim kıyağı" özelliği taşı
yanlar var mıdır? "Son dakika" ihalelerinden hangileri partili müteahhitlerinize verilmiştir? 

2. 22 Aralık 1995 Cuma günü "davet yöntemiyle" gerçekleştirdiğiniz 600 milyar lira bedelli 
Gülbahar Barajı inşaatı işinin ihalesi usulüne uygun mudur? Bu ihalede verilen teklifler, işin "an
laşmalı" olarak koparıldığı izlenimini yaratmıyor mu? 

Örneğin, bu "en son dakika" ihalesine davet edilen 28 firmadan 12'sinin tekilfinin "geçersiz" 
olması, bu arada diğer 12'sinin tenzilatının ise yüzde 1.02 ile yüzde 1.31 arasında kalması doğal 
sayılabilir mi? 

Bakanlığınızın ihaleleri genelde yüzde 30 dolayında tenzilatla bağlanırken Gülbahar Barajı in
şaatı işinin ihalesinin, "anlaşmalı" olduğu izlenimi veren teklifler sonrasında yüzde 13.78 gibi son 
derece düşük bir tenzilatla kapatılması "sorumlu bakan" olarak dikkatinizi çekmedi mi? 

Zamanlaması ve teklif düzenlemeleri kuşku dolu bu "en son dakika" ihalesinin partinizin ön
de gelen bir üyesi ve yakın zamana kadar üst düzey yöneticisi bir müteahhit arkadaşınızda kalma
sı rastlantı olabilir mi? 

3. 24 Aralık 1995 Milletvekili Genel Seçimlerinden kısa bir süre önce, seçim bölgeniz olan 
Denizli'de, 775 sayılı Gecekondu Önleme Yasası uyarınca ne kadar arsa tahsisi yapılmıştır; bu ar
salar kimlere tahsis edilmiştir? 

T.C. 
Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 6.3.1996 

Basın ve Halkla. İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25-2/A-430 

Konu : Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M.'nin 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1-09/19 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın Bakanlığımıza yönelttiği ya

zılı soru önergesi incelenmiştir. . 
Milletvekili Genel Seçimlerinden önce 18-22 Aralık 1995 tarihleri arasında, Bakanlığımızca 

yapılan ihaleler ile Denizli'de 775 Sayılı Kanun gereğince tahsis edilen arsalara ilişkin bilgiler ek
te gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Adnan Keskin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Not: Yazılı soruya ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
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2. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Akçakoca Balıkçı Barınağı İhalesine ilişkin 

sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7116) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. ı 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı: Akçakoca Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli: 22 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

" • T . C . ••.'•. \ ' 

; • ' , ' ' . Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 

Kurulu Başkanlığı 
Apk. :B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/258 

Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

• ' . ' • • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • < ' 

İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/16-51/165 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/16-51 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

OğuzTezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/16-51 

Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Akçakoca Balıkçı Barınağı 22 000 000 000.-TL. 

Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işiri şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç . 
mertebesindedir? 

Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu : % 2 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 1 052 825 000.-TL. 
•3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 24.4.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 30.12.1995'dir. 
Ancak 1995 yılında yeterli ödenek verilemediğinden 1996 yılında gerekli süre verilecektir. 
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3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Samsun Terme Yalı Mahallesi Balıkçı Barı

nağı İhalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Oğuz Tezmen 'in yazılı cevabı (7/17) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

, Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı: Samsun-Terme Yalı Mh. Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli: 65 000 000 000.- TL. • 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı ' , 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.l 1.0.APK.0.10.00.00.A-7/253 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/17-52/166 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/17-52 esas nolu yazılı so
ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/17-52 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Samsun-Terme Yalı Mh. Balıkçı Barınağı 65 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? , 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap: . 
1. İşin Fiziki Durumu :% 3.14 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 5 046 947 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alman son istihkak miktarı ; İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştıı1: Söz 

konusu işte 26.5.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
30.12.1997'dir. 
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4'. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yoroz Balıkçı Barınağı İhalesine ilişkin soru

su ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/18) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı: Yoroz Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 50 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T . C . • • • • • ' • • ' • : 

Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 

Kurulu Başkanlığı 
Apk.: B.ll.O.APK.O.İo.OO.OO.A-7/252 

Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/18-53/167 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/18-53 esas nolu yazılı so
ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
OğuzTezmen 

Ulaştırma Bakanı 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/18-53 

Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Yoroz Balıkçı Barınağı 50 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap: 
1. İşin Fiziki Durumu :% 7,2 
2. İşte alman son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 9 368 197 850.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarmacı yapılmıştır : Söz 

konusu işte 20.5.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
30.12.1997'dir. 

- 5 4 2 -



T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
5. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'mn, Erdek Feribot İskelesi İhalesine ilişkin soru

su ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/19) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı: Erdek Feribot İskelesi İhalesi 
Keşif Bedeli : 50 000 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı ' 

Apk.: B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/256 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/19-54/168 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/19-54 esas nolu yazılı so
ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakam 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/19-54 

Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Erdek Feribot İskelesi ve Çekek Yeri 50 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

f - . 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu: % 11 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 18 867 611 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 3.4.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
7.5.1997'dir. 

- 5 4 3 -



T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
6. - İstanbul Milletvekili Halit Dutnankaya 'mn, Kumburgaz Yat Limanı İhalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/20) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

istanbul 
işin adı: Kumburgaz Yat Limanı ihalesi 
Keşif Bedeli; 37 000 000 000.-TL. , 
Soru 1. Yukanda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? iş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. iş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. • 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.:B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/251 
Konu.: istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/20-55/169 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/20-55 esas nolu yazılı so
ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
. OğuzTezmen 

Ulaştırma Bakanı 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/20-55 

Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Kumburgaz Yat Limanı 37 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukanda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap: , 
1. işin Fiziki Durumu :% 5,20 
2. İşte alınan son istihkak miktan (KDV Fiyat Farkları Dahil): 4 859 574 000.-TL. 

3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktan : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır: İşin bi

tim tarihi 30.12.1996'dır. 

' - 5 4 4 - ' . 



T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
7. - İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, Sürmene Yeniay Balıkçı Barınağı İhalesine 

ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/21) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı : Sürmene Yeniay Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 31 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
- Kurulu Başkanlığı 

Apk. :B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/271 ' 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

! • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/21-56/170 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/16-51 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

OğuzTezmen 
Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/21-56 

Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Sürmene Yeniay Balıkçı Barınağı 31 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu : % 7,30 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 5 001 192 450.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 24.4.1994 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
4.4.1997'dir. 

- 5 4 5 -



T.B.M.M. B:19 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
8. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Samsun Balıkçı Barınağı İhalesine ilişkin so-; 

rıısıı ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen 'in yazılı cevabı (7/22) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı : Samsun Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 110 000 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.1İ.0.APK.0.10.O0.00.A-7/272 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/22-57/171 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/22-57 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/22-57 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Samsun Balıkçı Barınağı 110 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : *•' 
1. İşin Fiziki Durumu :% 11,90 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil) : 36 772 853 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 3.4.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
16.3.1998'dir. 

- 546 -



T.B.M.M. B : 19 6 . 3 . 1 9 9 6 O : 1 
9. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Hisarönü Balıkçı Barınağı İhalesine ilişkin 

sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/23) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı : Hisarönü Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli: 85 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.11.0.APK.0.10.0Ö'.00.A-7/273 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/23-58/165 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/23-58 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/23-58 

Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Hisarönü Balıkçı Barınağı 85 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda âdı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap: -
1. İşin Fiziki Durumu : % 1,5 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 3 114 037 850.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 4.7.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
30.12.1997'dir. 

- 5 4 7 -



T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
10. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Sinop Helaldi Balıkçı Barınağı İhalesine iliş

kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/24) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı: Sinop Helaldi Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 50 00Ö 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı , 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.U.0.APK.0.10.00.00.A-7/295 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/24-59/173 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/24-59 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Oğuz Tezmen 
Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/24-59 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı -

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Sinop Helaldi Balıkçı Barınağı 50 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

• Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu : -
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil) : -
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: Proje çalışmaları devam et

mektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 17.2.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 30.12.1997'dir. 

- 5 4 8 -



T.B.M.M. B : 19 6 . 3 . 1 9 9 6 O : 1 
11, - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Barbaros Balıkçı Barınağı İhalesine ilişkin 

sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Teztnen 'in yazılı cevabı (7/25) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı : Barbaros Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 17 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/279 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/25-60/174 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/25-60 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
OğuzTezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/25-60 

Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Barbaros Balıkçı Barınağı 17 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. jş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenqk aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu : % 6,53 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 1 920 862 250.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 27.1.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
15.6.1996'dır. 
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12. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Abana Balıkçı Barınağı İhalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/26) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla.- Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı: Abana Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 7 500 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. • 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/294 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi; 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/26-61/175 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/26-61 esas nolu yazılı so
ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
OğuzTezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/26-61 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Abana Balıkçı Barınağı 7 500 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 42,44 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 13 068 055 0Ö0.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : -
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13. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İnebolu Limanı İhalesine ilişkin sorusu ve 

Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/27) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı: İnebolu Limanı (İlan) İhalesi 
Keşif Bedeli : 17 000 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/290 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/27-62/176 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Bakanlığıma yönelttiği 7/27-62 esas nolu yazılı so
ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 
Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm 7/27-62 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : İnebolu Limanı Kapasite Artırımı 17 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş'ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap: 
1. İşin Fiziki Durumu : % 7,98 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 4 301 762 450.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 6.4.1994 tarihinde ödenek aktarması 26.5.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktar
ması yapılmış olup, işin bitim tarihi 11.11.1995'dir. Ancak 1995 yılında yeterli ödenek verilmedi
ğinden 1996 yılında gerekli süre verilecektir. 
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14. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sinop Vapur İskelesi İhalesine ilişkin soru

su ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/28) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı : Sinop Vapur İskelesi (İlan) İhalesi 
Keşif Bedeli: 22 000 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/278 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/28-63/177 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/28-63 esas nolu yazılı so
ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. • Oğuz Tezmen 
Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/28-63 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Sinop Vapur İskelesi ve Uzatılması ile işletme Binası ve Saha Dol
gusu 22 000 000 000.-TL. 

Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 
mertebesindedir? 

Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 32,65 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 32 814 926 000.-TL. 

3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 

4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 
konusu işte 22.4.1994 tarihinde ödenek aktarması 12.4.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek ak
tarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 31.5.1996'dır., 
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75. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Hatay Dörtyol Balıkçı Barınağı İhalesine 

ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/29) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı: Hatay-Dörtyol Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 78 000 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa.kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. :B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/277 • . x 

Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/29-64/178 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Bakanlığıma yönelttiği 7/29-64 esas nolu yazılı so
ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
OğuzTezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm 7/29-64 

Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Dörtyol Balıkçı Barınağı 78 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 8,8 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 15 458 921 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 

4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 
konusu işte 21.3.1995-13.2.1996 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin 
bitim tarihi 30.12.1997'dir. 
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16. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya '/M/I, Ayvalık Vapur İskelesi İhalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/30) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. . Halit Dumankaya 

İstanbul 
/ , - - • • 

İşin adı: Ayvalık Vapur İskelesi İhalesi 
Keşif Bedeli : 20 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. :B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/276 • r 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/30-65/179 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/30-65 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuz Tezmcn 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/30-65 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Ayvalık Vapur İskelesi 20 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? -
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte.süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap :̂ . 
1. İşin Fiziki Durumu :% 42,12 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): .20 489 121 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 5.4.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
6.4.1997'dir. 
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17. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nıri, Kurşunlu Köyü Balıkçı Barınağı İhalesine 

ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/31) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı: Kurşunlu Köyü Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 15 000 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/289 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/31-66/180 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/31-66 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Oğuz Tezmen 
Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/31-66 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adx ve Keşif Bedeli: Kurşunlu Köyü Balıkçı Barınağı 15 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu': % 58,14 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 38 145 007 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işin bitim tarihi 30.12.1995'dir. Ancak 1995 yılında yeterli ödenek verilemediğinden 1996 
yılında gerekli süre verilecektir. 
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18. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Burhaniye Yat Limanı İhalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen 'in yazılı cevabı (7/32) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı: Burhaniye Yat Limanı İhalesi 
Keşif Bedeli: 25 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? ' 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı , 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/275 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/32-67/181 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Bakanlığıma yönelttiği 7/32-67 esas nolu yazılı so
ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm 7/32-67 

Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Burhaniye Yat Limanı 25 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 59 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 51 806 747 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 28.2.1994, 1.3.1995, 13.2.1996 tarihinde süre ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin 
bitim tarihi 31.7.1996'dır. 
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19. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Hopa Limanı Onarım İhalesine ilişkin soru

su ve Ulaştırma Bakam OğuzTeunen'in yazılı cevabı (7/33) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

• • ' . ' . . İstanbul 
İşin adı : Hopa Limanı Onarım (İlan) İhalesi 
Keşif Bedeli : 85 000 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/274 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn yazılı soru önergesi. 

\ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/33-68/182 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn Bakanlığıma yönelttiği 7/33-68 esas nolu yazılı so
ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn 7/33-68 

Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Hopa Limanı Onarımı ve Mendirek Uz. 85 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 22,24 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 60 811 636 000.-TL. 

3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 29.4.1994 ve 15.5.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin 
bitim tarihi 9.10.1996'dır. 
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20. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Ayvacık Gülpınar Balıkçı Barınağı İhalesi

ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/34) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. ' 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı: Ayvacık Gülpınar Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli: 40 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/269 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/34-69/183 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/34-69 esas nolu yazılı so
ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/34-69 

Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Ayvacık Gülpınar Balıkçı Barınağı 40 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap: 
1. İşin Fiziki Durumu : % 4,84 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 5 029 941 000.-TL. 

3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 

4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 
konusu işte 24.4.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 30.12.1997'dir. 
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21. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Fındıklı Yeniköy Balıkçı Barınağı İhalesine 

ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/35) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı : Fındıklı Yeniköy Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 60 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/268 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/35-70/184 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn Bakanlığıma yönelttiği 7/35-70 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn 7/35-70 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Fındıklı Yeniköy Balıkçı Barınağı 60 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş-yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 3,1 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 5 003 265 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : Söz 

konusu işte 17.1.1996 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması alınmış olup, işin bitim tarihi 
30.12.1997'dir. 
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22. -İstanbulMilletvekili HalitDumankaya'nın, Sinop TürkeliBalıkçı Barınağı İhalesine iliş

kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/36) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı: Sinop Türkeli Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli: 50 000 000 000.-TL. 
Soru L Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? , 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/266 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/36-71/185 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/36-71 esas nolu yazılı so-, 

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/36-71 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Sinop Türkeli Balıkçı Barınağı 50 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 4,50 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 5 770 241 150.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : Söz 

konusu işte 11.1.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 30.12.1997'dir. 
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_ 23.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bodrum Yat Limanı İkmal İnşaatı İhalesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/37) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

, İstanbul 

İşin adı : Bodrum Yat Limanı İkmal İnşaatı İhalesi 
Keşif Bedeli: 8 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? -
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. ' 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı • 

Apk. : B.U.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/283 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/37-72/186 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn Bakanlığıma yönelttiği 7/37-72 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

. . . İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn 7/37-72 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Bodrum Yat Limanı 8 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu : % 100 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 21 662 173 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: 4.7.1995 tarihinde geçici ka

bulü yapıldı, Son hakediş 1 867 474 000.-TL. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : -
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24. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Of Balıkçı Barınağı İhalesine ilişkin sorusu 

ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/38) j ' 

ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. ı 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı: Of Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli: 55 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir?'İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? . 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

• ' • ' . . T . C . . 

Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 

Kurulu Başkanlığı 
Apk. : B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/270 

Konu : fstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/38-73/187 sayılı yazınız. , : 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Bakanlığıma yönelttiği 7/38-73 esas nolu yazılı so
ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 
Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm 7/35-70 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Of Balıkçı Barınağı 55 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu ândaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? ; 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap: . 
1. İşin Fiziki Durumu :% 23,25 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 36 973 029 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : Söz 

konusu işte 14.3.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
8.4.1998'dir. 
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T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 .. 0 : 1 
25. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nm, Arhavi Balıkçı Barınağı İhalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/39) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

îşin adı: Arhavi Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli: 10 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon .5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

' Apk.: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/243 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/39-74/188 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/39-74 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı « 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/39-74 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Arhavi Balıkçı Barınağı 10 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4; İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap: 
1. İşin Fiziki Durumu :,% 19,39 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 7 592 789 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 

, 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : Söz 
konusu işte iki kez süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 3.8.1997'dir. 
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T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
26. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Samsun Dereköy Balıkçı Barınağı İhalesine 

ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/40) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı: Samsun Dereköy Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli: 74 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

• T . C . • 

Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 

Kurulu Başkanlığı 
Apk. : B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/245 

Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/40-75/189 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/40-79 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/40-75 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Samsun Dereköy Balıkçı Barınağı 74 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 9,37 
2. İşte alman son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 18 076 923 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : Söz 

konusu işte 14.2.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 30.12.1997'diir. 
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T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
27. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karasu Balıkçı Barınağı İhalesine ilişkin 

sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezjnen'in yazılı cevabı (7141) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul -

İşin adı: Karasu Balıkçı Barınağı İhalesi 
• Keşif Bedeli: 180 000 000 000.-TL. 

Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 
mertebesindedir? 

Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/281 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/41-76/190 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/41-76 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tczmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/41-76 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Karasu Balıkçı Barınağı 180 000 000 000!-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin.-şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap: ' 
1. İşin Fiziki Durumu :% 1,7 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 7 837 011 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : Söz 

konusu işte 26.5.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
30.12.1997'dir. 
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T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
28. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara İlçesi Saraylar Beldesi iskele ve 

rıhtım İhalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/42) 
, . • ' • ' ' * ' ' . > 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı: Marmara İlçesi Saraylar Beldesi iskele ve rıhtım inşaatı 
Keşif Bedeli: 15 000 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? ' 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

• ' .. ' T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.l 1.0.APK.0.10.00.00.A-7/293 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: ,15 Şubat 1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/42-77/191 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/42-77 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/42-77 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adi ve Keşif Bedeli: Marmara İlçesi Saraylar Beldesi iskele ve nhtım inşaatı 15 000 000 000.- TL 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yUzdc kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap : . - • - , 
1. İşin Fiziki Durumu : -
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): - , 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : Söz 

konusu işte 20.9.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
. 5.5.1996'dır. 
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T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
29.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Cide İlyasbey Balıkçı Barınağı İhalesine iliş

kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Teztnen'in yazılı cevabı (7143) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı: Cide İlyasbey Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 80 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. . t • , . 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/280 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/43-78/192 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/43-78 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. • , . Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/43-78 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve.Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Cide İlyasbey Balıkçı Barınağı 80 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adi ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap: > 
1. İşin Fiziki Durumu :% 17,69 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 36 382 478 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : Söz 

konusu işte 21.3.1995 tarihinde ödenek aktarm^ı yapılmış olup, işin bitim tarihi 30.12.1997'dir. 
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T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
30. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Çeşme Balıkçı Barınağının Yat limanına dö

nüştürülmesi İhalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/44) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10,1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı : Çeşme Balıkçı Barınağı Yat Limanı Dönüştürülmesi İhalesi 
Keşif Bedeli : 90 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

. . T.C. . 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/238 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/44-79/193 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin Bakanlığıma yönelttiği 7/44-79 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin 7/44-79 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Çeşme Balıkçı Barınağının Yat Umanı Olarak Gel. İnş. 90 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 4,87 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 19 098 283 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : Söz 

konusu işte 24.4.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 30.12.1997'dir. 
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T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
31. - İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, Alanya Yat Limanı İhalesine ilişkin sorusu 

ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tevnen'in yazılı cevabı (7/45) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı: Alanya Yat Limanı İhalesi 
Keşif Bedeli : 135 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı ' 

Apk. : B.U.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/282 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.Û2-7/45-80/194 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin Bakanlığıma yönelttiği 7/45-80 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın 7/45-80 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Alanya Yat Limanı 135 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmiştır? 

Cevap: 
1. İşin Fiziki Durumu :% 5,9 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil) : 21 120 974 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : Söz 

konusu işte 6.6.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 30.12.1997'dir. 

- 5 6 9 -



T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 , 1 9 9 6 0 : 1 
32.- İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nm, Tirebolu Balıkçı Barınağı İhalesine ilişkin, 

sorusu ve Ulaştır ma Bakanı Oğuz Tezrneh'in yazılı cevabı (7 146) 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı: Tirebulo Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 200 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı' ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

•' T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/239 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0-GNS.0.10.00.02-7/46-81/195 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/46-81 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. OğuzTezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/46-81 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Tirebulo Balıkçı Barınağı 200 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? iş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4- İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

C e v a p : \ • • • • ' . • 

1. İşin Fiziki Durumu :% 4,08 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 21 456 267 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : Söz 

konusu işte 17.4.1995 tarihinde süre ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
2.4.1998'dir. ', 

- 5 7 0 -



T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
33. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'mn, Alanya Balıkçı Barınağı İhalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/47) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı: Alanya Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli: 30 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.11.0.APK.0:10.00.00.A-7/292 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01..0.GNS.0.10.00.02-7/47-82/196 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/47-82 esas nolu yazılı so-, 

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/47-82 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Alanya Balıkçı Barınağı 30 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu : % 20.87 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 17 753 381 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : Söz 

konusu işte 5.5.1995 tarihinde ödenek aktarması ve süre uzatılması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
9.4.1997'dir. 

- 571 -



T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
34, - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Manavgat lrmakağzı Yanaşma Yeri İhalesi

ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7148) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

, İstanbul 

İşin adı: Manavgat Irmak Ağzı Yanaşma Yeri İhalesi 
Keşif Bedeli: 40 000 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? . 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/240 , 
Konu : İstanbul Mületvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A^Ol .0.GNS.0.10.00.02-7/4S-83/197 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/48-83 esas nolu yazılı SOK 

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. OğuzTezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/48-83 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Manavgat,Irmak Ağzı Düz Yat Yan. Yeri 40 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş'bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 39,70 
2. İşte alman son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 103 683 069 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : Söz 

konusu işte 4.5.1994 tarihinde ödenek aktarması, 27.3.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek ak
tarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 12.8.1996'dır. 
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T.B.M.M. B : 19 6 . 3 . 1 9 9 6 O : 1 
35. ~ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Tatvan Sahil Tahkimatı İhalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/49) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı: Tatvan Sahil Tahkimatı İhalesi 
Keşif Bedeli : 23 000 000 000.-TL. 
Soru l. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. :B.lİ.0.APK.0.10.00.00.A-7/265 - • 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/49-84/198 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/48-84 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. OğuzTezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/49-84 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Tatvan Sahil Tahkimatı 23 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap: 
1. İşin Fiziki Durumu :% 32 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 25 955 646 500.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır. : Söz 

konusu işte 13.2.1996 tarihinde süre ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
18.10.1996'dır. 

- 5 7 3 -



T.B.M.M. B : 1 9 6 .3 . . 1996 0 : 1 
36. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bayramdere Köyü Balıkçı Barınağı İhalesi

ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/50) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. . " • 10.1.1996 
, Saygılarımla. Halit Dumankaya 

istanbul 

İşin adı: Bayramdere Köyü Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli: 22 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adıve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? < 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

' . T.C . 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.l 1,0.APK.0.10.00.00.A-7/264 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi.: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/50-85/199 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/50-85 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. ' OğuzTezmcn 

' Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/50-85 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Bayramdere Ycniköy Balıkçı Barınağı 22 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap: ' 
1. İşin Fiziki Durumu: % 47,92 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 36 032 463 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alman son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 19.4.1994 tarihinde ödenek aktarması, 10.4.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek ak
tarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 18.5.1996'dır. 
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T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
37.- İstanbiıl Milletvekili Halit Dumankaya 'mn, Lapseki Balıkçı Barınağı İhalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen 'in yazılı cevabı (7/51) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

' İstanbul 

İşin adı: Lapseki Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 15 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? .) 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T . C . •••' 

Ulaştırma Bakanlığı 
' Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 

Kurulu Başkanlığı 
Apk. : B.l 1.0.APK.0.10.00.00.A-7/241 

Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/51-86/200 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/51-86 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/51-86 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Lapseki Balıkçı Barınağı 15 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap: • 
1. İşin Fiziki Durumu: % 25,50 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 11 498 909 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 3.5.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 
5.6.1996'dır. 

• v • ' • . ' . - ' . ' : ' 
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T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
38. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gökçeada Kuzu Limanı İhalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/52) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı parafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı: Gökçeada Kuzu Limanı 
Keşif Bedeli: 15 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? , 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? , 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. .' . 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/257 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/52-87/201 sayılı yazınız. • 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/52-87 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/52-87 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Gökçeada Kuzu Limanı Mendirek Onarımı 15 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? • 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap: 
1. İşin Fiziki Durumu :% 30,13 
2. İşte alman son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 17 308 907 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 11.3.1994 tarihinde ödenek aktarması, 12.4.1995 tarihinde süre ve ödenek aktarması 
yapılmış olup, işin bitim tarihi 30.11.1995'dir. Ancak 1995 yılında yeterli ödenek verilemediğin
den 1996 yılında gerekli süre verilecektir. 
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39. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mersin Yat Limanı İhalesine ilişkin sorusu 

ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen 'in yazılı cevabı (7/53) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı : Mersin Yat Limanı (İlan) İhalesi 
Keşif Bedeli : 110 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/263 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/53-88/202 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/53-88 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/53-88 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ye Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Mersin Yat Yanaşma Yeri 110 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 5,51 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 21 233 689 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 8.4.1994 tarihinde ödenek aktarması, 13.2.1995 tarihinde süre uzatımı ve ödenek ak
tarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 28.3.1998'dir. 
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40. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin, Dalyanköy Yat Yanaşma Yeri İhalesine iliş

kin sorusu ve Ulaştırma Bakam Oğuz Tezmeri'in yazılı cevabı (7/54) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 

İşin adı: Dalyanköy Yat Yanaşma Yeri İhalesi 
Keşif Bedeli : 23 190 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şif andaki'fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

' • • . ' • • . T G - - ' . ' 

Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 

Kurulu Başkanlığı 
Apk.: B.U.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/284 

Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.Ö. 10.00.02-7/54-89/203 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin Bakanlığıma yönelttiği 7/54-89 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin 7/54-89 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Çeşme Dalyanköy Yat Yanaşma Yeri 23" 190 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

Cevap :**• . 
1. İşin Fiziki Durumu: % 18,72 
2. İşte alınan son istihkak miktarı (KDV Fiyat Farkları Dahil): 11 263 880 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. \ 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması yapılmıştır : Söz 

konusu işte 24.4.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 30.12.1996'dır. 
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41. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Araklı Sahil Tahkimatı İhalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakam Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/55) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı: Aralık Sahil Tahkimatı İhalesi 
Keşif Bedeli: 17 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? ' 
, Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 

Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı • < 

Apk.: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/254 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/55-90/204 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/55-90 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/55-90 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Araklı Sahil Tahkimatı 17 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
C e v a p : ; . • • • • • • • 

1. İşin Fiziki Durumu :% 56 
2. İşte alınan son istihkak miktarı 

, (KDV Fiyat Farkları Dahil) : 30 645 415 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak'miktarı: İş devam etmektedir. . 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır : Söz konusu işte 23.5.1995 tarihinde süre uzatımı ödenek aktarması yapılmış 

olup, işin bitim tarihi 30.12.1995'tir. Ancak 1995 yılında yeterli ödenek verilemediğinden 1996 yı
lında gerekli süre verilecektir. 
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42. -İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Kaş Yat Limanı Balıkçı Barınağı İhalesine 

ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/56) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10,1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı: Kaş Yat Limanı Balıkçı Barınağı Yat Limanı 
Keşif Bedeli: 60 000 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukanda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama, ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/261 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/56-91/205 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn Bakanlığıma yönelttiği 7/56-91 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. OğuzTezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn 7/56-91 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Kaş Yat Limanı 60 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukanda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 12,82 
2. İşte alınan son istihkak miktarı 

(KDV Fiyat Farkları Dahil): 20 261 454 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır : Söz konusu işte 23.5.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim 

tarihi 30.12.1997'dir. 
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43. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Ezine Yeniköy Balıkçı Barınağı İhalesine 

ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazdı cevabı (7/57) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı : Ezine Yeniköy Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli: 50 000 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
v Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/260 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/57-92/206 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/57-92 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/57-92 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Ezine Yeniköy Balıkçı Barınağı 50 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : • 
1. İşin Fiziki Durumu : % 18,97 
2. İşte alınan son istihkak miktarı 

(KDV Fiyat Farkları Dahil): 24 273 469 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alman son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır: Söz konusu işte 24.4.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim 

tarihi 30.12.1997'dir. 
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44. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Haydarpaşa Limam Vinç Kirişi İhalesine 

ilişkin sorusu ve Ulaştırtfıa Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/58) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı: Haydarpaşa Limanı Vinç Kirişi İhalesi ' 
Keşif Bedeli : 20 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

. / . • ' , •' ' T . C . 

Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 

Kurulu Başkanlığı 
Apk. :B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/288 -

Konu :.İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi •: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/58-93/207 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn Bakanlığıma yönelttiği 7/58-93 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. OğuzTezmen 

' Ulaştırma Bakanı 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn 7/58-93 

- . : • • • Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı , 
İşin Adı ve Keşif Bedeli: Haydarpaşa Lim. Vinç. Kir. Kap. Yen. Rıh. Uzaülması 20 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? , 
. Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap: 
1. İşin Fiziki Durumu :% 67,91 
2. İşte alınan son istihkak miktarı 

(KDV Fiyat Farkları Dahil): 39 752 925 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alman son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır : Söz konusu işte 27,3.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bi

tim tarihi 30.12.1995'dir. Ancak 1995 yılında yeterli ödenek verilemediğinden 1996 yılında gerek
li süre verilecektir. 
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45. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, İnebolu Gemiciler Evrenye Balıkçı Barına

ğı İhalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7159) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı: İnebolu Gemiciler Evrenye Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli: 50 000 000 000.-TL: 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı . 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/259 
Konu: İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına * 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/59-94/208 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Bakanlığıma yönelttiği 7/59-94 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. OğuzTezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm 7/59-94 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : İnebolu Gemiciler Evrenye Balıkçı Barınağı 50 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap: . ' 
1. İşin Fiziki Durumu: -
2. İşte alınan son istihkak miktarı 

(KDV Fiyat Farkları Dahil):-
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere. ödenek aktarması . 
yapılmıştır : Söz konusu işte 3.4.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim 

tarihi 30.12.1997'dir. 
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46. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Çatalzeytin Sahil Tahkimatı İhalesine iliş

kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/60) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı: Çatalzeytin Sahil Tahkimatı İhalesi 
Keşif Bedeli: 9 000 000 000,-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ye keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. . . , 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı • 

Apk.: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/262 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/60-95/209 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/60-95 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/60-95 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Çatalzeytin Sahil Tahkimatı 9 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu : % 22,45 

. 2. İşte alınan son istihkak miktarı 
(KDV Fiyat Farkları Dahil): 4 944 202 000.-TL. 

3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 
alman son istihkak miktarı : İg devam etmektedir. 

4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza
tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır: -
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47. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Avşaadası Türkeli Köyü Feri İskelesi İhale

sine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezınen'in yazılı cevabı (7/61) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı : Avşaadası Türkeli Köyü Feri İskelesi İhalesi 
Keşif Bedeli •:' 38 000 000 000.- TL. • ' 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? ; 

Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.:B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/287 • 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/61-96/210 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/61-96 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/61-96 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Avsa Adası Türkeli Köyü Feri İskelesi 38 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu : % 3,54 
2. İşte alınan son istihkak miktarı . 

(KDV Fiyat Farkları Dahil): 3 661 973 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır : Söz konusu işte 24.4.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim 

târihi 30.12.1996'dır. 
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48. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Eozkurt-İlişi Yakaören Balıkçı Barınağı İha

lesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/62) 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı: Bozkurt İlişi Yakaören Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 50 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İ§ bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

• • T C , ' 

Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 

Kurulu Başkanlığı^ 
Apk. : B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/286 • 

Konu : İstanbul Milletvekili Plalit Dumankaya'nin yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/62-97/211 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin Bakanlığıma yönelttiği 7/62-97 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezrnen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nin 7/62-97 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Bozkurt-İlişi Yakaören Balıkçı Barınağı 50 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? ' 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap: ' 
1. İşin Fiziki Durumu : % 3,32 > 
2. İşte alınan son istihkak miktarı , . 

(KD^Fİyat-Farkları Dahil): 4 280 593 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. > 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır : Söz konusu işte 24.4.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim 

tarihi 30.12.1997'dir. 
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49. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı İhalesi

ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen 'in yazılı cevabı (7/63) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak'cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı: Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 2 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukanda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı . 

Apk.: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/242 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat .1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/63-98/212 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/63-98 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/63-98 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı 2 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4..İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 100 
2. İşte alınan son istihkak miktarı 

(KDV Fiyat Farkları Dahil): 1 454 878 000.-TL.(5 nolu hakediş) 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak miktarı: 30.12.1995 tarihi itibariyle iş bitmiştir..Ödenen toplam hake
diş tutarı % 28,95 keşif ilavesiyle birlikte 6 300 194 000.- TL.'dir. 

4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza- • 
tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır: Süre uzatımı verilmemiştir. Ödenek aktarılması yapılmamıştır 
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50. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Beymelek-Lagün Balıkçı Barınağı İhalesine 

ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Teztnen'in yazılı cevabı (7/64) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı: Beymelek Lagün Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 9 600 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/246 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'hin yazılı soru önergesi, . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/64-99/213 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn Bakanlığıma yönelttiği 7/64-99 esas nolu yazılı so

ru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur, 
Bilgilerinize arz ederim. OğuzTezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn 7/64-99 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Beymelek Lagün Balıkçı Barınağı 9 600 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 41 
2. İşte alınan son istihkak miktarı 

(KDV Fiyat Farkları Dahil) : 3 974 504 233 .-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. • 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır : Söz konusu işte 26.12.1995 ve 2.2.1996 tarihlerinde süre uzatımı verilerek iş 

bitim tarihi 6.6.1996 tarihine kadar uzatılmıştır. 
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57. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Araştırma Merkezi İhalesine ilişkin sorusu 

ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/65) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı : Araştırma Merkezi İhalesi 
Keşif Bedeli : 58 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alman sorfistihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.U.0.APK.0.10.00.00.A-7/255 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/65-100/214 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/65-100 esas nolu yazılı 

soru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/65-100 

Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 
İşin Adı ve Keşif Bedeli : Araştırma Merkezi Tesisleri 58 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
C e v a p : ' • • * •• 

1. İşin Fiziki Durumu : % 33,57 
2. İşte alınan son istihkak miktarı 

(KDV Fiyat Farkları Dahil): 49 217 388 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. . 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza- . * 

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır : Söz konusu işte 11.1.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim 

tarihi 30.12.1995 tir. Ancak 1995 yılında yeterli ödenek verilemediğinden 1996 yılında gerekli sü
re verilecektir. , 
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52. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Of-Eskipazar Sahil Tahkimatı İhalesine iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/66) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkanlığına ; 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı: Of Eskipazar Sahil Tahkimatı ihalesi 
Keşif Bedeli: 8 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif, bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. Iş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. . '• 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.11.0.APK.0..10.00.00.A-7/244 . ''• 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/66-1Ö1/215 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Hafit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/66-101 esas nolu yazılı. 

soru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

•' Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/66-101 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevaty 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Of Eskipazar Sahil Tahkimatı 8 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. iş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap: 
1. İşin Fiziki Durumu :% 2 
2. işte alınan son istihkak miktarı 

(KDV Fiyat Farkları Dahil): 2 682 314 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır : Söz konusu işte iki kez süre uzatımı ve ödenek aktarması yapılmış olup, işin 

bitim tarihi 23.12.1996'dır. 
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53. •— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Çanakkale Limanı İhalesine ilişkin sorusu 

ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/67) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı : Çanakkale Limanı İhalesi 
Keşif Bedeli : 150 000 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 1. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/291 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/67-102/216 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Bakanlığıma yönelttiği 7/67-102/216 esas nolu ya

zılı soru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm 7/67-102 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Çanakkale Limanı 150 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? ' 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 6 
2. İşte alman son istihkak miktarı 

(KDV Fiyat Farkları Dahil): 24 288 328 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve , 

alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır: Söz konusu işte 13.4.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim 

tarihi 30.12.1996'dır. 
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54. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Marmara Ereğlisi Yat Limanı İhalesine iliş

kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen 'in yazılı cevabı (7/68) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
işin adı: Marmara Ereğlisi Yat Limanı İhalesi 
Keşif Bedeli: 43 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? . . 
Soru 2. İş'te, alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

' T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/247 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/68-103/217 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/68-103 esas nolu yazılı 

soru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. |Oğuz Tezmeri 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/69-103 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Marmara Ereğlisi Yat Limanı 43 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde, kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap: -
1. İşin Fiziki Durumu : % 0.5 
2. İşte alınan son istihkak miktarı 

' (KDV Fiyat Farkları Dahil): 493 624 850.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza- . 

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır: Söz konusu işte 30.3.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bitim 

tarihi 30.|2.1997'dir, 
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55. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Mürefte Balıkçı Barınağı İhalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Balcanı Oğuz Tezmen 'in yazılı cevabı (7/69) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı: Mürefte Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli : 40 000 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? * . 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.ll.O.APK.O.lO.OO.OO.A-7/248 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/69-104/218 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/69-104 esas nolu yazılı 

soru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tcznen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/69-104 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli : Mürefte Balıkçı Barınağı 40 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu : -
2. İşte alınan son istihkak miktarı 

(KDV Fiyat Farkları Dahil) : -
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak miktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır : İşin bitim tarihi 30.12.1996'dır. 
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T.B.M.M. B : 19 6 . 3 . 1 9 9 6 O : 1 
56. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmaris Sahil Tahkimatı İhalesine ilişkin-

sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen'in yazılı cevabı (7/70) ' ', 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. - 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı: Marmaris Sahil Tahkimatı İhalesi 
Keşif Bedeli : 4 500 000 000.- TL. 
Sorti 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

• T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon , 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk. : B.11.0.APK.0.10;0O.0O.A-7/285 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/70-105/219 sayılı yazınız. ' 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/70-105 esas nolu yazılı 

soru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. OğuzTezmen 

Ulaştırma Bakanı 

' İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/70-105 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

( İşin Adı ve Keşif Bedeli : Marmaris Sahil Tahkimatı 4 500 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? , < 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
C e v a p : ' • • • ' 

1. İşin Fiziki Durumu :% 87,68 
2. İşte alınan son istihkak miktarı . • 

(KDvViyat Farkları Dahil): 9 620 904 250.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır : Söz konusu işte 13.6.İ995 - 14.2.1996 tarihlerinde süre uzatımı ve ödenek ak

tarması yapılmış olup, işin bitim tarihi 20.5.1996'dır. 

- 5 9 4 -



T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
57. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İnebolu-Özlüce Balıkçı Barınağı İhalesine 

ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Teztnen 'in yazılı cevabı {7171) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 10.1.1996 

Saygılarımla. . Halit Dumankaya 
İstanbul 

İşin adı : İnebolu Özlüce Balıkçı Barınağı İhalesi 
Keşif Bedeli: 60 000 000 000.- TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son'istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 
Kurulu Başkanlığı , 

• Apk. :B.11.0.APK.Q.10.00.00.A-7/249 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/71-106/220 sayılı yazınız. 

•İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm Bakanlığıma yönelttiği 7/71-106 esas nolu yazılı 
soru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Teztnen 
Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm 7/71-106 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: İnebolu Özlüce Balıkçı Barınağı 60 000 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 3,28 
2. İşte alınan son istihkak miktarı 

(KDV Fiyat Farkları Dahil): 4 267 999 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak rniktarı : İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır : Söz konusu işte 24.4.1995 tarihinde ödenek aktarması yapılmış olup, işin bi

tim tarihi 30.12.1997'dir. 
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58. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yassıada Vapur İskelesi İhalesine ilişkin so

rusu ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen 'in yazılı cevabı (7/72) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. , Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı : Yassıada Vapur İskelesi İhalesi 
Keşif Bedeli: 5 200 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alman son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T . C . • ' . ( ' • ' •• '• 

Ulaştırma Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3.1996 

Kurulu Başkanlığı 
Apk. : B.11.0.APK.0.10.00.0Ö.A-7/267 

Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/72-107/221 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/72-107 esas nolu yazılı 

soru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/72-107 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: Yassıada Vapur İskelesi 5 200 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Cevap : 
1. İşin Fiziki Durumu :% 3 
2. İşte alınan son istihkak miktarı 

(KDV Fiyat Farkları Dahil): 251.747 000.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması 
yapılmıştır: - . 

- 5 9 6 -



T.B.M.M. B : 1 9 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 
59. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, İzmir Parmak İskelesi İhalesine ilişkin soru

su ve Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen 'in yazılı cevabı (7/73) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 10.1.1996 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
İşin adı : İzmir Parmak İskelesi İhalesi 
Keşif Bedeli : 9 600 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 5.3,1996 
Kurulu Başkanlığı 

Apk.: B.11.0.APK.0.10.00.00.A-7/250 
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 Şubat 1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/73-108/222 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bakanlığıma yönelttiği 7/73-108 esas nolu yazılı 

soru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Oğuz Tezmen 

Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 7/73-108 
Sayılı Soru Önergesinin Soru ve Cevabı 

İşin Adı ve Keşif Bedeli: İzmir Parmak İskele 9 600 000 000.-TL. 
Soru 1. Yukarıda adı ve keşif bedeli yazılı işin şu andaki fiziki durumu nedir? İş yüzde kaç 

mertebesindedir? 
Soru 2. İş'te, alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve alınan son istihkak miktarı nedir? 
Soru 4. İşte süre uzatımı varsa kaç kere uzatılmıştır? Kaç kere ödenek aktarılması yapılmıştır? 
Gevap: 
1. İşin Fiziki Durumu :% 36 
2. İşte alınan son istihkak miktarı 

(KDV Fiyat Farkları Dahil) : 13 182 613 300.-TL. 
3. İş bitmiş ise geçici kabul tarihi ve 

alınan son istihkak miktarı: İş devam etmektedir. 
4. İşte süre uzatımı varsa kaç kez uza

tılmıştır? Kaç kere ödenek aktarması ^ 
yapılmıştır : İşin bitim tarihi 30.6.1996'dır. 
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60. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara İline bağlı Avşar ve Temelli beldelerinin 

ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan'in yazılı cevabı 
(7/180) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Teoman Ünüsan tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

15.1.1996 
Yücel Seçkiner 

Ankara 
1. Ankara ili Bala ilçesine bağlı Avşar beldesi ile Polatlı ilçesine bağlı Temelli beldesinin ilçe 

olmasını düşünüyor musunuz? 
; T.C. 

İçişleri Bakanlığı . 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü 6.3.1996 

Şb.: B050İli00600001.205/0~2-l'613 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

İlgi : T.B.M.M. Kan. Kar. Md.nün 15.2.1996 tarih ve A.Q1.0.GNS.0.10.00.02-7/180-236/419 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner tarafından verilen "Ankara İli Ba
la ilçesine bağlı Avşar beldesi ile Polatlı ilçesine bağlı Temelli beldesinin ilçe yapılıp yapılmaya
cağı" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yerlerin ilçe olması konusunda Bakanlığımıza bugüne kadar herhangi bir müraca
at yapılmamıştır. Ankara Valiliğince ilgili yerlere ait işlem dosyalarının hazırlanıp Bakanlığımıza-
gönderilmesi halinde ve Bakanlığımızca ilçe kurulması çalışmalarına başlandığında bu yerlerin du
rumu da değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Teoman Ünüsan 
İçişleri Bakanı 

61. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Zi
raat Bankası tarafından ödenmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa 
Kul'un yazılı cevabı (7/313) ' , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılması hususuna emirlerinizi arz ederim. 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 

Bartın 
Bağ-Kur emeklileri emekli aylıklarını Halk Bankasından almaktadırlar. Oysa birçok kaza ve 

beldemizde Haİk Bankası yoktur. Bu yörelerde oturan Bağ-Kur'luların emekli aylıklarını almak 
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üzere uzak mesafelere gitmek zorunda kalmakta, yaşlı oluşları da gözönüne alındığında bu zorluk 
arz etmektedir. Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıklarını Ziraat Bankası Şubelerinden de alabilme
lerinin sağlanması mümkün değil midir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sayı :B. 13.1.BKG.0.11.00.03/052141 5.3.1996 

Konu : T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden de Bağ-Kur emeklilerine aylık ödenmesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

ilgi : 16.2.1996 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/313-507/1039 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınızda, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun "Bağ-Kur emeklileri 

emekli aylıklarını T. Halk Bankasından almaktadırlar. Oysa bir çok kaza ve beldemizde T. Halk 
Bankası şubesi yoktur. Bu yörelerde oturan Bağ-Kur'luların emekli aylıklarını almak üzere uzak 
mesafelere gitmek zorunda kalmakta, yaşlı oluşları da gözönüne alındığında bu zorluk arz etmek
tedir. Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıklarını T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden de. alabil meleri
nin sağlanması mümkün değil midir?" şeklindeki yazılı soru önergesine, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 96 ncı maddesi gereğince 20 gün içinde cevap verilmesi istenilmektedir. 

Bilindiği gibi, Bağ-Kur'dari aylık gelir alanlara T. Halk Bankası ve T. Vakıflar Bankası şube
leri kanalıyla ödeme yapılmaktadır. T.C. Ziraat Bankası şubelerinin de Bağ-Kur emeklilerine aylık 
ödeme yapması konusunda yıllardır gerek Bakanlığımızca gerekse Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce 
yapılan görüşmeler ve yazışmalar sonucunda, bahis konusu bankanın T.C. Emekli Sandığı ve Sos
yal Sigortalar Kurumu emeklilerine aylık ödeme hizmetinde bulunduğu, bunlara ilave olarak Bağ-
Kur emeklilerine sağlıklı bir hizmetin verilmesinin mümkün olmadığı gerekçe gösterildiğinden bir 
anlaşma yapmak imkânı sağlanamamıştır. 

Bu nedenle, söz konusu banka şubelerinin Bağ-Kur emeklilerine de aylık ödeme yapması Ba
kanlığımızca uzun yıllardır ısrarla talep edilmektedir. Ancak, ilişikte sunulan T.C. Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğünün 6.9.1994 tarihli ve 284728/884 sayılı yazısı ve ekinin fotokopisi ile Başba
kanlığın 18.1.1996 tarihli ve B.02.0.EMB.622.61/01254 sayılı yazısının fotokopilerinden de anla
şılacağı üzere, bu konu bugün için çözüme kavuşturulamamıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mustafa Kul 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Sermaye : 10 000 000 000 000 Türk Lirası 

Telgraf Adresi: ZERBANK 
B.02.2.TZB.0.13.00.00-56 Ankara, 6.9.1994 

Bankacılık Hiz. Md. 
No. : 284728/884 

BAŞBAKANLIĞA' 
İlgi : 19.8.1994 tarih 05753 Sayılı yazınız. 

Bankamızın, 1247 şubesij 66 özel işlem merkezi, 56 bürosu ve yurt sathına dağılan geniş oto
masyon ağıyla, Bankacılık sektöründe öncülük yaparak hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmeye ça
lıştığı malumlarınızdır. 
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Ana işlevlerimiz yanında Bankamız, ekli listede de sunulduğu üzere Merkez Bankası'nın mu

habirlik hizmetleri, sosyal güvenlik kuruluşları adına maaş ödemeleri, 3417 sayılı yasa gereği ta
sarrufu teşvik ödeme ve tahsilatları, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara maaş ödenmesi, tüm 
vergi tahsilatları, Hazine adına yapılan destekleme ödemeleri, Oyak üyelerine ait ödeme ve tahsi
latları, öğrencilere kredi ödemeleri ve diğer aracılık işlemlerini yapmaktadır. Bir kişiye yılda bir
den çok işlem yapıldığı hususu da dikkate alınıp hesaplandığında, 84.5 milyon kişiye bu sayılan ko
nularda hizmet arz edilmiş olmaktadır. 

S.S. Kurumu emeklilerinin % 70'ini teşkil eden 1 418 352 emeklinin maaşları her ay; 1990 yı
lı başlarında T. İş Bankası'nca yapılan işlemlerinin de devredilmesiyle tamamına Bankamızın ara
cılık ettiği, Emekli Sandığından emekli maaşı alan 906 256 emekli ile 2022 sayılı yasa gereği yaş
lılık aylığı alan 805 704 emeklinin maaşları ise 3 ayda bir Bankamız tarafından ödenmektedir. Ay
rıca söz konusu'emeklilere 3 ayda bir vergi iadesi ödemesi ile maaş fark ödemeleri ve prim tahsi
lattan da yine Bankamız aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 

Bankamız Şubelerinin, sosyal güvenlik kurumları adına yaptığı yüklü maaş ödemeleri sırasın
da, yukarıda değinilen yoğun iş hacminin yarattığı şartlar nedeniyle, şikâyet ve sızlanmalar olabil
mekte ve birçok defalar bu durumun basına yansıdığı, Bankamızın olumlu imajının zedelendiği 
gözlenmektedir. 

SSK ödemeleri, emekli dul ve yetimlerin daha rahat para almalarını temin yönünden her ayın 
15'inden 21 ve 23'üne alınmıştır. Emekli Sandığı ödemeleri ise ay başlarında yapılmaktadır. Bu 
ödeme günlerinin arasına bir de Bağ-Kur ödemelerinin eklenmesi, işlerin içinden çıkılamaz bir ha
le gelmesine neden olabilecektir. 

Bu zorluklara ek olarak, sön yıllarda ödeme dönemlerinde, her iki kurumun hesaplarında za
manında tam karşılık tesis edilmemekte ve Bankamız maaş ödemeleri kendi sorumluluğundaymış 
gibi sorunlarla başbaşa bırakılmaktadır. Bağ-Kur'un da Bankamıza aynı sorunları getirebileceği 
kuvvetle muhtemeldir. . ' • 

Diğer taraftan, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Bankanın 1992 yılı hesap ve işlem
lerinin denetlenmesine ilişkin raporunda "Aslî görevleri yanında Emekli Sandığı ve Sosyal Sigor
talar Kurumu emekli aylığı ye vergi iadesi ödemeleri, Tasarrufu Teşvik Fonu kesintilerinin tahsili, 
nema ödemeleri ve kesinti iadeleri, vergi tahsilatı, S.S.K. prim tahsilatı, Hazine adına destekleme 
ödemeleri, öğrenci kredileri, memur maaşları vb. gibi çok çeşitli ödeme ve hizmetlerin bankaca ya
pılmasının getirdiği ağır iş yükünün normal bankacılık işlemlerini olumsuz şekilde etkilediği dik
kate alınarak, bu hizmetlerin gerektirdiği malî yükün yeterince ve zamanında karşılanması ile aslî 
bankacılık faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için gerekli önlemlerin alınması yönünde 
ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması," tavsiye edilmektedir. 

Yukarıda arz ve izah olunan durum çerçevesinde; S.S. Kurumu emekli ödemeleri ve Emekli 
Sandığı ödemelerinin Bankamız aracılığı ile yapıldığı sürece, bu aracılık işlemlerine ilave olarak 
Bağ-Kur emeklilerine sağlıklı olarak hizmet verilmesine imkân bulunmamaktadır. 

Bilgi ve takdirlerinize arz ederiz. 
E k : 1 ' " • • ' 

Saygılarımızla , 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
Genel Müdürlüğü • 

M. Cihan Paçacı Serpin Madazlı 
Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür 

Genel Müdür Yardımcısı 
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DİĞER ARACILIK İŞLEMLERİ 

Hizmet Türü Yıllık İşlem (Kişi) 
Emekli Sandığı Ödemeleri 6 920 000 
SSK Ödemeleri 22 144 000 
Emekli Sandığından Borçlananlar 800 000 
Yaşlı ve güçsüzler 3 131000 
Vergi İadesi Ödemeleri 8 996 000 
Motorlu Taşıtlar vergi Tahsilatı 7 970 000 
Öğrenci Kredileri 710 000 
Tasarrufu Teşvik Ödeme ve Tah. 15 750 000 
Vergi Tahsilatları 1500000 
Tekel Ürünleri Satış Tahsilatı 600 000 
Millî Piyango Bilet Satış ve İkr. Öd. 350 000 
Karayolları Köprü Biletleri Satışı ,1800 000 
Gelir Ortaklığı Senetleri Satışı 150 000 
Oyak Personeline Ödeme 110 000 
Tekel Satışlarından Dul ve Yet. Öd. 28 000 
Hazine Adına Yapılan Destekleme Öd. 6 680 000 
SSK Prim Tahsilatı 500000 
Ödenen Memur Maaşları 5 600 000 
Doğalgaz Fatura Tahsilatı 788 000 

Toplam 84 527 000 

T.C. 
Başbakanlık 

Ekonomik ve Malî İşler Başkanlığı 
Sayı: B.02.0.EMB.622.61/01254 18.1.1996 '. 

Konu: Maaş ödemesi 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA 

İlgi : a)l. 12.1995 tarih ve B.13.1.BKG.0.11.00.03.215238 sayılı yazınız. 
b) Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün 27.12.1995 tarih ve B.02.TZB.0.13.00.00.28.251773-

1612 sayılı yazısı. 
Bakanlığınızca Bağ-Kur Emeklilerinin aylıklarının zamanında Ödenebilmesi amacıyla T.C. 

Ziraat Bankası ile protokol yapılmasını talep eden ilgi (a) yazınız üzerine Ziraat Bankası Genel Mü
dürlüğünden alınan ilgi (b) cevabî yazıda; SSK Kurumu emekli ödemeleri ve Emekli Sandığı öde
melerinin Bankaları aracılığı ile yapıldığı sürece, bunlara ilave olarak Bağ-Kur emeklilerine sağ
lıklı bir hizmetin verilmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Doç. Dr. Türkmen Derdiyok 

Başbakan A. 
Müsteşar Yardımcısı 

ü > = 

- 601 -



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
19 UNCU BİRLEŞİM 6 . 3 , 1996 ÇARŞAMBA Saat : 15.00 

1  
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergesi'. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

m[>ı «mCîlIiO10' K̂Un"*—""* ••"t'"1 

3 
S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel 
Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca Ibir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliği konusunda alman ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, yüksek öğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 
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4. _ Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı-ve 14 arkadaşının, Lipns Kulüpleri 
ile yan kuruluşlarının faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/10) 

6. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

7. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 15 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
nün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

8. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü 
üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/13) 

9. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın 
daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Açık öğretim 
Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) % 

1 1 . — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf ke
sintilerimin değerlendirilmesıi konusunda Anayasamın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

12. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlenıdifilmesi konusunda Anayasanın 98 inci,'İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

13.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına illiş'kin önergesi (10/19) 

14. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 arkadaşının, yükseköğretimin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa-
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nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103.üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

15. _ Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

16. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete, kuruluş
larının amaçlan dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri oıyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

17. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci,, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

18. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) ' 

19. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25) 

20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) ' • • - . . 

21. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) • . ' • • ' 

22. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir. Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) . 

23. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 
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24. -—Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

25. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

26. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

27. — İzmir Milletvekili Safori Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına' alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

28. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

29..-— Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

30. —Konya Milletvekili Veysel' Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KÜR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırrnası 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

311. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız 
ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

32. — Konya Milletvekilli Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki 
sorunların araştırıılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

33. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener' Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 
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1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankayanın, TURBAN Genel Müdürlüğüne 
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin - Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1) 

2. — İstanbul Milletvekili Hal'it Dumankaya'nın, 1995 yılında iller itibariyle kaç 
kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/2) 

3. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Midilli açıklarında düşen Fantom uça
ğının pilotunu arama çalışmalarının erken durdurulduğu iddiasına ilişkin Millî Savun-

. ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

4. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kilis Milletvekili Doğan Güreş'in oğlu 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şabiin'in Gümrük Birliğine girdiğimiz'ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergemi (6/5) 

7  
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




