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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

* 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. ' 

Çankırı Milletvekili Mete Bülgün'ün, son günlerde ülkemiz gündemini işgal eden BSE (Deli-
dana) hastalığı ve konuyla ilgili söylentilerin Türkiye hayvancılığı üzerindeki etkilerine, 

Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, enerji işkolundaki kamu kuruluşlarında süreli hizmet 
aküyle çalıştırılmakta olan işçilerin sorunlarına, 

İlişkin gündem dışı konuşmalarına, Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner; 

Hatay Milletvekili Atila Sav-ın, son günlerde Adalet Bakanlığında yapılan üst düzey memur 
atamalarıyla ilgili tasarruflara ve bunun yargı bağımsızlığıyla ilintisine ilişkin gündem dışı konuş
masına da, Adalet Bakanı Mehmet Ağar; 

Cevap verdiler. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Kuzey Atlantik Asamblesi, Türkiye-Avrupa Toplu
luğu Karma Parlamento Komisyonu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere, siyasî parti grup başkanlıklarınca aday 
gösterilen asıl ve yedek üyelerin isimleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, 

Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerindeki sorunların araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, 

Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 28 arkadaşının, kumarhanelerin maddî ve ma
nevî tahribatlarının boyutlarının tespit edilmesi ve daha iyi denetlenmeleri için alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi, 

Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar ile alman kredilerin ne- -
relerde kullanıldığının tespiti, 

İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının, doğal afetlerde meydana gelen can ve mal 
kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/54, 10/55, 10/56, 10/57, 
10/58) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşme-
lerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 75 Arkadaşının, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (TE
DAŞ) bazı ihalelerinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığının tespit edilmesine karşın gerekli işlem
leri yapmayarak ihalelerin belli firmalara verilmesini sağlamak suretiyle Devleti zarara uğratarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu id
diasıyla, eski Başbakan Tansu Çiller, 

Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 59 Arkadaşının, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 
(TEDAŞ) bazı ihalelerinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığının TEDAŞ Teftiş Kurulunca tespit 
edilmesine karşın ihaleleri iptal etmemek suretiyle Devleti zarara uğratarak görevini kötüye kullan
dığı ye bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Şinasi Altıner, 

Haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1; 9/2) Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu; \ 
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.= Meclis soruşturması önergelerinin, en geç bir ay içinde olmak üzere; Danışma Kurulunca tes

pit edilecek görüşme gününün Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı, 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu ile (10/5) esas numaralı Meclis 
AraştıiTnası Komisyonunun daha önce belirtilen gün, saat ve yerde yaptıkları toplantılarda görev 
bölümü yapamamaları nedeniyle, Başkanlıkça yeniden, komisyonların başkan, başkanvekili, söz
cü, ve kâtip seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın daha iyi değerlendiril-' 
mesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda bir Meclis araştırması açılmasına iliş— 

. kin önergesinin öngörüşmeleri, Hükümetin Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle, bir defa
ya mahsus olmak üzere, ertelendi. • 

10 Nisan 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.19'da son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Kâzım Üstüner Ali Günaydın 
Burdur Konya 

Kâtipliye Kâtip Üye 

_ —@— _ 

II.-GELEN KÂĞITLAR 
10 .4 .1996 ÇARŞAMBA 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin sorunlarının araştırıla

rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 9.4.1996) 

•• © • — , . • ' 

- 9 6 -



T.B.M.M. B : 3 5 10 .4 .1996 0 : 1 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin IIATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER:Ali GÜNAYDIN (Konya), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 

— - © — • 

BAŞKAN - Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederek Türki
ye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşimini açıyor, Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz. 
. HALİL CİN (İçel) - Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
HALİL CİN (İçel) - Efendim, bugün, 10 Nisan; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin fiilen laik ol

masının 68 inci yıldönümüdür. Bugünün özelliğini nazara alarak gündemdışı konuşma talebinde 
bulundum. Temenni ederdim ki, bugünkü gündemdışı konuşmalar arasına benim talebim de konul
sun ve bu anlamlı gün için, Türkiye Cumhuriyetini gerçekten laik yapan kuruluşun çatısı altında bu 
kutlama gerçekleşsin. Ben, takdirlerinize arz ediyorum bu konuyu. 

BAŞKAN - Sayın Cin, zatı âlinize gündemdışı söz verme imkânını bulamamış olmam, laikli
ğin, sizin yüklediğiniz anlamını bertaraf etmez. 

Böyle takdir ettim... 
MEHMET EKİCİ (Ankara) - Sayın Başkan... • 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MEHMET EKİCİ (Ankara) - Sayın Başkan, birkaç gündür güneydoğuda süren operasyonlar

da şu ana kadar 30 vatan evladı şehit olmuştur. Teklifim, delaletinizle, Genel Kurulun, şehit olan 
Türk askerleri için bir dakika saygıduruşuna davet edilmesidir. 

BAŞKAN - Efendim, benim bir ricam var. Şehitlerimiz, ister İstiklâl Savaşında, ister Çaldı-
ran'da, ister Mohaç'ta, ister Plevne'de, ister İnönü'de, nerede hayatını yitirmişse, ülkemiz için, mil
letimiz için, birliğimiz için ve dirliğimiz için hayatlarını vakfetmiş, vermişlerdir; hepsini rahmetle 
anıyoruz. Ancak, çok zorlanarak ifade ediyorum, çok üzülerek ifade ediyorum ki, hangi hallerde 
saygı duruşunda bulunulmasının mümkün olduğu hususu İçtüzükte tadat edilmiştir. 

Şimdi, benim, sayın milletvekillcrimden bu vesileyle ricam şudur: Lütfen, zamanınızın çok 
küçük bir bölümünü, İçtüzüğü tetkike ayırınız, Başkanları bu müşkül duruma da düşürmeyiniz. 

ORHAN KAVUNCU (Adana) - Sayın üyenin teklifini lütfen oylayın efendim. 
BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim. 
ORHAN KAVUNCU (Adana) - Oylama İçtüzüğe aykırı değildir. 

. BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim... Ne oylaması?!.. Belirlenmiş... Oylamayla, İçtüzük 
tadili niteliğinde karar alabilir miyim ben?!.. Rica ederim... 

ORHAN KAVUNCU (Adana) - Tadil değil; şehitler için saygı duruşu istiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, bakınız, şehitlik konusunda, şehide saygı, şehidin bugününe, dününe, 

geleceğine, yarınına, evladına ilgi bakımından, hiçbir sayın üye diğerinden geri değildir. 
MEHMET EKİCİ (Ankara) - Evet, doğru... 
BAŞKAN - Bizi müşkül duruma düşürmemenizi rica ediyorum. Saygı duruşu yerine kaim ol

mak üzere ve belki şehitlerimizin çok daha arzu edecekleri, isteyecekleri, hürmetle anma, içimiz-

- 97 -



T.B.M.M. B : 3 5 10 .4 .1996 0 : 1 
den birer fatiha okumadır; onların beklediği budur. Şimdi, konuşabilseler, bunu isteyeceklerdir... 
(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) > • • • ' • . 

Evet, içimizden, isteyen kardeşimiz Fatiha Suresini okur, istemeyen de, sadece "Allah rahmet 
etsin" der, geçer. Ben, bütün şehitlerimizi; ama, tarih boyu, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve 
kendilerine, Allah'tan rahmet diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı görüşmelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

1, - Hatay Milletvekili Mehmet Sılay'ın, İskenderun Limanının önemine ve konteyner termi
nali kurulmasına ilişkin gündemdışı konuşması ., ' 

BAŞKAN - Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sılay "İskenderun'a acilen bir konteyner termi
nalinin kurulması hususunda..." 

Özür diliyorum, yazıyı okumakta zorlanıyorum. 
MEHMET SILAY (Hatay) - Doktor yazısı gibi... 

BAŞKAN - Nasreddin Hoca'nın şu meşhur yazısı vardır: "Etâne hattun kehattıl batti" diyor; 
ondan değil, bir daha, bundan sonra... 

TUNCAY KARAYTUĞ (Adana)-Tercümesini istiyoruz Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sılay. 

MEHMET SILAY (Hatay) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; şüphesiz, ülkemizin ve 
bölgelerimizin çözüm bekleyen problemleri var; ancak, olağanüstü boyutlarda imkân ve fırsatları 
da var. Bugün, ben, bunlardan sadece birini dikkatlerinize arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Yalnız, 1,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı Hatay coğrafyası değil, yahut, İskenderun Dörtyol 
koridoru değil, tümüyle Güneydoğu Anadolu Bölgemizin sosyoekonomik kalkınmasının dinamiz
mi, İskenderun Limanında, acilen, bir konteyner terminalinin hayata geçirilmesiyle mümkündür. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bir ilçe düşünün Anadolu'da, sosyokültürel mozaiği ve yerleşim 
yoğunluğuyla 45 ilimizden daha kalabalık, daha zengin, kent dokusu ve kaynaklarıyla, metropolle
rin bütün özelliklerine sahip; bir ilçe düşünün ki, gelişmiş karayolu ulaşımı, havaalanı, demiryolla
rı ve uluslararası limanıyla, 12 adet iskelesi olsun; bir ilçe düşünün ki, 8 adet konsolosluk var, Mer
kez Bankası şubesi var; Türkiye'nin en büyük entegre demir-çelik fabrikalarından biri var; hidrofil 
pamuk, iplik, çivi, filtre fabrikaları var... Bütün bu iş ve üretim potansiyeline rağmen, bugün, İs
kenderun, ekonomik bakımdan, yaprağın kıpırdamadığı bir ölü şehir halindedir. 

Önce, 1990 Irak ambargosuyla birlikte, tüm güney limanlarında transit taşımacılık kısmen ve
ya tamamen durdu/Bildiğiniz gibi, Irak ambargosundan önce, İskenderun, bölgede, uluslararası et
kinlikte bir transit liman olduğunu kanıtlamıştı. Her yıl, milyonlarca ton yük, buradan, Ortadoğu 
ülkelerine sevk edilmiştir. Öncelikle, gerek ihracat sektörümüz gerekse transit nakliyat sektörümüz 
bakımından, Irak ambargosunun, derhal kaldırılmasf şarttır. Bunun için, Amerika'ya danışmaya ge
rek yok. Körfez krizinin doğrudan tarafı olan Amerika ve destekçisi Avrupa, bugün, Irak'la her tür
lü ticari bağlantıya girerken, harbin suçlusu bizmişiz gibi, Körfez Savaşının faturası, açıkça, bölge 
insanımıza çıkarılmaktadır. Oysa, inanıyoruz ki, ambargonun kalkması, bir cümlelik devlet irade
siyle mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan, İskenderun Limanı, Güneydoğu Anadolu Projesinin dünyaya açılan kapısıdır. 
Urfa Ovası ve Harran'da, her yıl, sulama alanları genişledikçe, büyük üretim artışı olacaktır. Dünya 
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ticaretinde, pazarlama, üretim kadar önemlidir. Bu nedenle, GAP ürünlerinin, İskenderun Limanın
da depolanması ve sevkıyatı, silo, depo ve antrepoların ilavesi ve konteyner terminalinin acilen ha
yata geçirilmesiyle mümkündür. 

Ortadoğu ülkelerine coğrafî yakınlığı ve GAP'ın dünyaya açılan kapısı oluşuyla, İskenderun 
Limanının, Türkiye ekonomisi için önemi fevkalade artmaktadır. 1990'dan önce, yıllık 3 milyon to
nu aşan transit taşıma kapasitesi, bugün 1 milyon tonun altına düşmüştür. Bununla, yeniden yapı
mı trilyonlara mal olacak bir servet, her yıl zarar ederek, millî bütçeye de yük haline gelmiştir. 

Bizim önerimiz, İskenderun Limanında acilen bir konteyner terminalinin hayata geçirilmesi ve 
limanın rasyonel şekilde özelleştirilmesidir. 

Değerli milletvekilleri, dünya denizyolları trafiğinde konteyner taşımacılığının payı her yıl art
maktadır. Bu nedenle, çağdaş bir limanın mutlaka konteyner taşımacılığına uygun hale getirilmesi 
şarttır; hatta, bugüne kadar İskenderun'da konteyner terminalinin olmayışı, ülke ejcohomisi için ka
yıptır. Ancak, Devlet Planlama Teşkilatının, konuyu, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisine 
almış olması, umudumuz ve tesellimiz olmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET SILAY (Devamla)-Bitmek üzere efendim. 

BAŞKAN - İnşallah... Onun hepsini okumayacaksınız değil mi?! 

MEHMET SILAY (Devamla) - Hayır... Bitiyor efendim. 

BAŞKAN - Peki, buyurun. 

MEHMET SILAY (Devamla) - Bu işlemler, hepimizin şikâyet ettiği bürokrasi barajı içerisin
de yıllardır örselenip gitmektedir. Bugün dahi, limana, konteynerize mallar geldiğinde, ilkel me-
todlarla; hatta, sırtıhamallarıyla yükleme yapılmaktadır. Mersin Limanında bulunan beş adet kon
teyner vincinden birinin geçici olarak bölgeye getirilmesi ve ifade ettiğimiz eksikliklerin eşzaman
lı olarak tamamlanmasıyla, İskenderun Limanı, çok büyük bir hızla canlanacak ve yalnız yöremiz 
değil, tüm güneydoğu insanının ekonomik sıkıntılardan kurtulmasını sağlayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bütçe görüşmelerinin sürdüğü şu günlerde, konuya, ilginizin ve deste
ğinizin devamını diler, saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Sayın Sılay, teşekkür ediyorum. 

Hükümet adına cevap var mı? Yok. 

2. - Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, gümrük birliği sürecinde küçük ve orta ölçekli işlet
melerin içinde bulundukları sorunlara ilişkin gündetndışı konuşması 

BAŞKAN - İkinci sırada, Sayın Hilmi Develi; gümrük birliğinin, küçük ve orta ölçekli esna
fa reva gördüğü ef ali ifade buyuracaklar. 

Buyurun Sayın Develi. (DSP sıralarından alkışlar) 
Bakalım, gümrük birliği neler yapmış, bir görelim efendim!.. 
HİLMİ DEVELİ (Denizli) - Sayın Başkan, sayın üyeler; gümrük birliği sürecinde, küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin içinde bulundukları sorunları ve çözümlerini Yüce Meclise getirmek ama
cıyla söz almış bulunmaktayım. Konuşmama başlamadan önce, güneydoğudaki şehitlerimize Tan-
rı'dan rahmet diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Ülkemizde, 4 milyona yakın esnaf ve sanatkâr, 200 bin dolayında da küçük ve orta ölçekli sa
nayi işletmesi vardır. Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri, yarattıkları katma değer ve sağladık
ları istihdam olanaklarıyla, gerek ekonomik gerekse sosyal yaşamda, doğrudan katkı sağlayarak, 
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önemli roller üstlenmektedir, Türkiye'de KOBİ'ler, girişimciliğe ve yenilikçiliğe açık birer potan
siyel saik olmaları sayesinde, ekonomide canlılık yaratmakta, rekabet koşullarına yaptıkları geliş
tirici etkilerle, tekelci yapılanmaları bozmak ve kaynakların daha etkin kullanılmalarını sağlamak 
gibi fonksiyonları yerine getirmektedirler. 

Bunun yanı sıra, KOBİ'ler, genellikle yerli hammadde kullanmak suretiyle, ülkenin dışa ba
ğımlılığını azaltıcı bir etki de yaratmakta ve KOBİ sahiplerinin, elde ettikleri tasarrufları yatırıma 
dönüştürmeleri, ülkenin üretim gücünü artırmaktadır. 

Bölgesel kalkınmada KOBİ'lerin oluşturduğu itici güç, Türkiye'nin önemli sorunları arasında 
yer alan gelir dağılımı dengesizliklerinin giderilmesi ve bölgesel farklılığın ortadan kaldırılması 
konularında da belli ölçüde olumlu etkiler yapmaktadır. 

Türkiye'de, işletmelerin yüzde 98,3'ünü küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Üre
timin yüzde 38'ini, istihdamın yüzde 35'ini, ihracatın yüzde 18'ini gerçekleştiren KOBİ'lerin, kre
dilerden aldıkları pay sadece yüzde 3,6'dır. Bu, vahim bir sonuçtur. 

Örneğin, gelişmiş Ökelerden Amerika Birleşik Devletlerinde kredi payı yüzde 42,7, Alman
ya'da yüzde 35, Japonya'da yüzde 50'dir. 

Ülkemizde KOBİ'lerin sorunlarına çözümler bulmak amacıyla, 1990 yılında KOSGEB (Kü
çük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) kurulmuştur. Başkanlı
ğın bütçesini oluşturan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Destekleme Fonu bu anlamda 
oluşturulmuştur. Oysa, 1992 yılında, bu fon bütçe kapsamına alınarak Hazineye aktarılmıştır. Bu 
nedenle, KOSGEB'e kaynak sağlayan fon, artık, işlevini yitirmiştir. Bu bakımdan, fonun bütçeye 
katılmasında, esasen, mantıksız bir işlem söz konusudur. 

KOSGEB, kanunla kurulmuş ve kanunda, tüzelkişiliği haiz olduğu, bütün işlemlerinde özel 
hükümlere tabi olduğu belirtilmiş, özerk bir niteliğe sahiptir. 30 Marttaki bakanlık bütçe görüşme
lerinde KOSGEB'in bütçesi 100 milyar lira artırılarak, 380 milyar liradan 480 milyar liraya çıka
rılmıştır. Bu bütçe, ancak personel ücretlerini karşılamaktadır, Böyle bir mantıkla bu kesime hiz
met etmek kesinlikle söz konusu değildir. Oysa, 1996 yılı için öngörülen projelerin, özellikle güm
rük birliğinin getireceği zorunlu harcamalar ve carî giderlerin toplamı, yani, 1996 yılının gerçek
leşmesi gereken bütçesi 1 trilyon 650 milyar liradır. Bu gerçekleşmediğinde, gümrük birliğinde, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet etme, hatta ayakta kalma şansı söz konusu olamayacak
tır. 

Eğer, KOSGEB'ten hizmet bekleniyorsa, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin, Avrupa 
Birliği veya diğer uluslararası firmalarla rekabet etmeleri isteniyorsa, onlara, devlet eliyle, KOS
GEB vasıtasıyla sunulacak bu destekler, mutlaka kaldırılmamalıdır. 

Bir taraftan, 1996 yılını KOBİ yılı ilan edeceksiniz, diğer taraftan, KOBİ'lere destek verecek 
kurumları hantal hale getireceksiniz!.. Bu, komik bir görünümdür. 

Destekleme programlarına ihtiyaç vardır. Özellikle, örneğin, ürün kalitesinin artması konusun
da, ISO 9000 dediğimiz toplam kalite güvence sistemleri konusunda, küçük ve orta Ölçekli işletme
lerin büyük ihtiyaçları vardır. Ürün standartlarına uyum dediğimiz, Avrupa Birliği EN standartla
rı, ihracatın geliştirmesi, CE işareti uygulamaları, bilgi kaynaklarının zenginleştirilmesi, teknolojik 
yenileme ve adaptasyon ihtiyacının karşılanması, ürün maliyetlerinin düşürülmesi, takım ve tezgâh 
modernizasyonu, yönetim sorunlarının iyileştirilmesi, eğitim eksikliğinin giderilmesi, ürünlerde 
çeşitlilik yaratacak yeni uygulamaların yapılması, pazarlama payları ve teknikleri, araştırma-geliş-
tirme imkânlarının artırılması; bölgesel kalkınma ve gelişme için ekonomik tedbirler alınmalıdır. 
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Yeni iş imkânlarının yaratılması, yeni yatırım alanlarının tespiti, istihdamın artırılması ve iş

sizliğin önlenmesi, işgücü kalitesinin yükseltilmesi, eğitimi de beraber sağlayan iş uyum merkez
leri, girişimcilik ortamlarının kurulması, tasarrufların ve küçük sermaye birikimlerinin yatırıma ve
ya sanayie dönüştürülmesi, fuar, sergi tanıtım organizasyonlarının kurulması... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 
HİLMİ DEVELİ (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Sonuç olarak, fon, kesinlikle bütçe kapsamı dışına alınmalıdır. KOSGEB hizmetlerine yöne

lik harcamalar, tasarruf genelgeleri dışında bırablmalıdır. KOSGEB'in hizmet karşılığı işletmeler
den aldığı ücretler, gelirler kapsamına alınarak, Hazineye döndürülmemelidir. 

KOSGEB Yasasında gerek duyulan değişiklikler acilen çözülmelidir. 
Gümrük birliği sürecinde küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri için pazar ve teknoloji 

uyumlu ürünler uluslararası piyasada rekabet düzeyinde kaliteli olan firmalara vergi muafiyeti ge
tirilmelidir. 

Yeni iş kuran, ekonomik katma değeri yüksek mal ve hizmet üretecek firmalara iki yıl vergi 
muafiyeti tanınmalıdır. 

Yeni iş imkânları yaratan girişimcilere ve ürün kalitesini uluslararası düzeyde yükselten firma 
ya da girişimcilere, uzun vadeli, düşük faizli kredi imkânları sağlanmalıdır. 

Denizli, Gaziantep, Karaman gibi gelişmekte olan iller, gümrük birliği sürecinde, beş yıl sü
reyle pilot bölge olarak seçilmeli, yatırım kolaylığı, vergi indirimi, dişti caret dinamiği artırılmalı, 
kalkınmada öncelikli yörelere tanınan bütün ayrıcalıklar ve muafiyetler uygulanmalıdır. 

İstihdam artırıcı şekilde iş imkânları yaratan firmalara, her istihdam için belirli miktarda ver
gi indirim oranları mutlaka uygulanmalıdır. 

Avrupa Birliğinden alınacak malî yardımlarda, proje değil, hibe koşulu ön plana çıkarılmalı
dır. Alınacak tüm malî yardımlar, içborçlarda değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin fayda ve hiz
metlerinde doğrudan kullanılmalıdır. 

Standart üretim, teknolojik gelişme, tezgâh modernizasyonu gibi, eleman eğitim politikaları 
ivedilikle hayata geçirilmelidir. ' 

Patent ve Sınai Mülkiyet Yasaları, mutlaka, ülkemiz çıkarları doğrultusunda yeniden düzen
lenmelidir. 

Rekabet kurulu bir an önce kurulmalıdır. 
Standardizasyon mevzuatının Avrupa Birliğiyle uyumu çerçevesinde, Millî Akreditasyon Ku

ruluna ilişkin yasa mutlaka çıkarılmalıdır. Buna yönelik laboratuvar çalışmaları hızla bitirilmeli; 
dolayısıyla, ülkemizin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin, eğer gümrük... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlar mısınız... 
HİLMİ DEVELİ (Devamla) - Bitiriyorum. 
Eğer, özellikle bu söylediğimiz niteliklerde desteklerle, böyle bir proje demeti sunmazsak, 

olumsuz olarak en çok etkilenecek kesim küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Develi, teşekkür ediyorum. 
Hükümet kanadından cevap talebi gelmedi. 
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3. - Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, hayvancılığın içinde bulunduğu sorunlara ilişkin 

gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attilla'nın cevabı 
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, tarım ve hayvancılık konusuyla ilgili olarak, Sayın Ab

dulilah Fırat'ın. 

Buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hayvan ticareti 
ve ithalatı hakkında gündemdışı söz alarak huzurunuzdayım. Bu vesileyle, hepinizi hürmetle se
lamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Bugün, Türkiye'nin iktisadî bünyesi içerisinde hayvancılığın yeri ile ekonomik kalkınmamız
da hayvancılığın sağlayabileceği imkânlar geniş çevrelere yayılmış ve büyük ölçüde kabul ettiril
miştir. Ne var ki, hayvancılığın önemini ve potansiyelini kabul ettirmekle beraber, hayvancılığın 
geliştirilmesini sağlayıcı tedbirleri kabul ettirmede ve icra safhasına koydurmada büyük güçlükler
le karşılaşmaya devam etmekteyiz. 

Hayvancılık, maalesef, karanlık bir yönde gidiyor. Oysa, hayvancılık, özellikle, canlı hayvan 
ve et üretimi yönüyle, hem bugünkü koşullar içerisinde komşu ülkelere ihracat yapabilecek hem de 
ortak pazar ülkelerine ihracat yapmamızı mümkün kılacak imkânlar hazırlamalıyız. Bunun yanın
da, hayvancılığa öncelik tanımamızı gerektiren sosyal sebepler de mevcuttur. Son onbeş yılda uy
gulanan yanlış ve çarpık ekonomi politikalarıyla, hayvancılık sektörü kan kaybetmiş ve çökme 
noktasına gelmiştir. Küçük üreticileri, küçük mülk sahiplerini mülksüz kılarak ortadan kaldırmış, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hayvancılıkla uğraşanları, batıda büyük şehirlere göç etmeye 
mecbur bırakmıştır. 

Vilayetim olan Erzurum'da, 1 000 sürü koyunun, dört ay boyunca otlayabileceği yayla ve ya
taklarımız bomboş durmaktadır. İşin fecaati, kiraya verilmesine dahi, siyasî iktidarlar, vali ve kay
makamlar müsaade etmemektedirler. 

Doğu Anadolu'nun 10 milyon insanı geçimini hayvancıktan sağlamaktadır. Sanayinin doğuya 
götürülmesini, doğuda inşaat yatırımlarının hızlandırılmasını, doğuda ticaretin geliştirilmesini, bu
günkü siyasî İktidarların tahakkuk ettirmesi mümkün olmayacağına göre, süratli gelişme potansi
yeline sahip olan hayvancılığı, behemehal geliştirmeliyiz. Bu, Türkiye'nin âli menfaatlarının icabı
dır. 

Hayvancılık öyle bir sektördür ki, az sermayeyle, çok emekle geliştirilebilir. O halde, bu işgü
cünü, kırsal alanda, köylerde değerlendirmenin yollarını aramak zorundayız. Hayvancılığın geliş
tirilmesiyle, Doğu Anadolu'nun kalkınması; halkının, açlıktan ve sefaletten kurtulması mümkün 
olacaktır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, "Avrupa'dan gümrüksüz gıda ve et mamulleri ithal 
edilsin" diyenler, köylünün, çiftçinin düşmanıdır. (RP sıralarından alkışlar) Tedbir alınmazsa, Tür
kiye'de kesilecek hayvan ve et bulamayacağımız gibi, hayvancılık sadece hayal olarak kalacaktır. 
Teşvikler, ne yazık ki, hakkı olana değil, güçlü, etkili ve rüşvet verene gidiyor. Aslan payını onlar 
alırken, esas yararlanması elzem olanlar teşviklerden nasiplerini alamıyorlar. Özel önem taşıyan 
sektörler sıralanırken, hayvancılık, teşvik edilmeyen yatırım konuları arasında yer alıyor. Bir avuç 
insan, 20 milyon hayvan üreticisine tercih ediliyor. Bu kusur ancak Türkiye'de var. Dünyanın hiç
bir ülkesinde böyle bir yanlışlık yapılmamaktadır. (RP sıralarından alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Söz talebiniz var, değil mi efendim? 
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ABDULÎLAH FIRAT (Devamla) - Müsaadeniz varsa efendim... 

BAŞKAN - Buyurun. 

ABDULÎLAH FIRAT (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Haydi, siyasî Hükümetin gözü aydın olsun; meralarımız kurudu, hayvancılık yok oldu, Doğu 
Anadolu'nun zavallı ve perişan köylüsü de maalesef mahvoldu. 

Dünyanın her tarafındaki en ucuz, en kötü, en kalitesiz etler, menşeine bakılmaksızın Türki
ye'ye getirilmektedir. Dikkate şayan taraf, kullanım tarihleri geçmiş etlerin de belgeleri, gümrük
lerde rüşvet verilerek değiştiriliyor! Hükümet nerede?! (RP sıralarından alkışlar) 

İthalatta garanti uygulanmadığı için, dünyada ne kadar marazi hayvan vaı'sa Türkiye'ye geti
rilmektedir. İthal hayvanların büyük kısmı hormon ve antibiyotik yüklüdür. İthal etlerin kesilme 
tarzları İslam kurallarına uygun olmadığı gibi -et tüketicilerine hitaben diyorum, Müslüman olan
larına diyorum- bu etler haramdır, yenmesi caiz değildir, hastalıklıdır. Lütfen, et tüketicilerini, it
hal etleri yememeye davet ediyorum. 

Dikkatinize arz ediyorum sayın milletvekilleri, bundan on yıl önce, Rusya'da, Çernobil Atom 
Santralı faciasından sonra, radyoaktifli yüzbinlerce hayvanın imha işinin ihalesini alan, Türk et it
halatçısı firmalardır ve bu etleri aldılar, getirdiler, Türkiye'ye sattılar ve yiyenler de milletvekille-
riydi, Meclisin lokantalarına dahi bu etler satıldı. İşte, bugün, sindirim sistemi kanserleri, karaciğer 
kanseri gibi hastalıkların artışının sebebi, bu büyük radyasyonlu etlerdir. Bu toplu cinayeti işleyen
lerden acaba kim hesap soracaktır?! Hükümetlerimiz, hiçbir olaydan, maalesef, ders almıyorlar. 

Peki, dünyayı ayağa kaldıran deli dana hastalığından siyasî iktidar ders alacak mıdır; peşinen 
ifade ediyorum, hayır! Göreceksiniz, İngiltere'deki deli dana hastalığına müptela olan bütün hay
vanlar Türkiye'ye satılacaktır. Gidin, Ankara'daki büyük marketlere bakın, sucuklar 250 bin liraya 
satılıyor. Bir kilo sucuk nasıl 250 bin liraya imal edilir?.. Ama, satılıyor maalesef. 

İstanbul Perakendeci Kasaplar Odasının hazırladığı rapora göre... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Fırat... . . • 

ABDULÎLAH FIRAT (Devamla) - Efendim, hemen bitiriyorum. 

BAŞKAN - Sayın Fırat,.kaç sayfa var orada? 

ABDULÎLAH FIRAT (Devamla) - Sayfa yok efendim. 

BAŞKAN - Aman Fırat, gözünü seveyim... 

Efendim, lütfen toparlar mısınız... 
ABDULÎLAH FIRAT (Devamla) - ... İstanbul'da tüketilen etin yüzde 80'i, ekonomik ve sağ

lık açısından tamamen mahrumdur. Geçen yıl, enflasyonu azdırdığı gerekçesiyle etteki fonları dü
şüren hükümetin, Türkiye'yi ette yüzde 50 dışarıya bağımlı hale getirmiştir. 

1980'lerde et ihraç eden ülke iken, ne oldu da et ithal etmeye başladık. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri -bitiriyorum konuşmamı- Türkiye'de, sığır sayısı, 1980'ler

de 20 milyon baş iken, bugün, 6-7 milyon başın altına düştü. Türkiye'de, 15-20 firma, et ithal ede
rek, rantiyecilere kâr sağlamak için, sadece besiciliği değil, hayvancılığrda yok etmiştir. Dikkat 
ederseniz, Devlet İstatistik Enstitüsü, raporlarında, altı yıldır, hayvan sayısını dahi vermiyor. 
1980'li yıllarda, bir sürüde 500 hayvan olmak üzere, 200 haneli köylerimizde 10 sürü hayvan çıkı
yordu; şimdi ise, bir sürü dahi çıkmıyor. Bu da ispat ediyor ki, Türkiye'de hayvancılık yok olmuş
tur. 
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Teşvikli ithal ete iç fiyat etiketi yapıştırılıyor. Sonuçta, vatandaş ve köylü değil, uyanık itha

latçı ve et ithal edilen ülkenin köylüsü kazanmaktadır. Bu ülkede, acaba, Avrupa'daki köylülere pa
ra kazandırmak için mi siyasî hükümetlere görev veriliyor; bunu merak ediyorum. (RP sıralarından 
alkışlar) 

Sonuç olarak, 2000'li yıllarda, hayvancılıkta başarılı olmaya mecburuz. Parlamento ve Hükü
met, işbirliği yapmalıdır. Kemikli ve kemiksiz et ithalatı derhal durmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Fırat... 

ABDULİLAH FIRAT (Devamla)-Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN - Efendim, bakiyesini Tarım Bakanlığı bütçesinde rica edebilir miyim... 
ABDULİLAH FIRAT (Devamla) - Efendim, Komisyonda da ifade ettim; maalesef, dinlenil

medi. 

BAŞKAN - Lütfen, saygı sunun Genel Kurula... Lütfen... 

ABDULİLAH FIRAT (Devamla) - Beni dinleme Iütfunda bulunduğunuz için hepinize teşek
kür ederim. 

Saygılarımı sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Sayın Fırat. 

TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Hükümet adına, gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Tarım ve Köyişle-

ri Bakanı Sayın Attila; buyurun. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Sayın Başkan, ben de bir ekleme ya
pabilir miyim? 

BAŞKAN - Efendim, siz, Sayın Bakana ifade buyurun, o nakletsin; iki ayrı Sayın Bakana söz 
verme imkânım yok. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Peki, vermeyin... 
BAŞKAN - Hayır efendim "vermeyin" değil; verme imkânım yok. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - "Veremem" dediniz de, onun için "ver
meyin" dedim. y 

TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) -Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeyim efendim; sürenizi vereyim... 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Ne kadar sürem var efendim? 
BAŞKAN - Efendim, size yetecek kadar süre var. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, kıymetli milletvekilerimiz; bugün, burada, milletimizin önünde, özellikle de te

levizyonların naklen yayın yapmış olması dolayısıyla, uzun süreden beri, maalesef, muhalefete 
mensup milletvekili arkadaşlarımız, bu kürsüden, sırf seçmene selam, Erzurum'a selam, Afyon'a 
selam gibi, tamamen gerçek dışı konuşmalar yapmak suretiyle milletimizi yanıltmaya çalışmakta
dırlar. Ne var ki, her şey açık olduğu için, milletimiz bunu görmektedir. 

Ben, Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak, Sayın Fırat'ın burada yaptığı konuşmayı üzüntüyle 
dinledim ve özellikle de, Sayın Başkanın takdirinde olan, fakat bir türlü uygulanamayan 5 dakika
lık, 10 dakikalık süreye de, bu çatı altında bulunan herkesin riayet etmesi suretiyle; esas faziletin de, 
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bilginin de, görgünün de; burada sözü olan, gündemdışı söz alan milletvekili arkadaşlarımızın, söy
leyeceklerini, verilen süre içerisinde söylemek suretiyle, hem Başkanlığı zor duruma düşürmeme
sini hem de lüzumsuz sözlerle, bizi, Meclisi işgal etmemesini bir temenni olarak söylüyorum. 

Şimdi, kaideye herkes riayet edecek; işimize geldiği gibi hareket etme olmayacak; bunu, özel
likle ifade etmek istiyorum. Kaldı ki, işte, burada hepimiz gördük, izleyen herkes gördü; arkadaşı
mız, burada, yalan yanlış sözler söyledi. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Ayıp!.. Ayıp!.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Evet, hayvancılık müşkül 

durumda; bunun idraki içerisindeyiz. Bütün gelmiş geçmiş hükümetler, hayvancılığı geliştirmenin 
gayreti içerisinde olmuşlardır; bu gayretler de devam etmektedir. Nitekim, göreve geldiğimiz gün
den beri, ülkemizde hayvancılığın eski konumuna gelmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla 
gerekli çalışmaları yapmaktayız. Nitekim, bu sabah da, Odalar Birliğinde, ticaret borsası başkanla
rıyla bu konuyu yeniden tezekkür ettik ve "ne yapabiliriz"in çaresini aradık. 

Yine, kamuoyumuzda, basınımızda, delidana hastalığıyla ilgili olarak birtakım spekülasyonlar. 
yapılmaktadır; ki, 1995'in aralık ayında 20 ton, 1996'nm ocak ayında da 20 ton -tamamen soğutul
muş, sinirleri alınmış "bonfile, biftek" dediğimiz- et ithali yapılmıştır. Bu, tamamen, Tarım Bakan
lığı veterinerlerinin kontrolü altında, İslamî usullere göre kesilen Ve orada kontrol edilmek suretiy
le Mersin'den ithalatı yapılan, bir süpermarketin bir veya iki günde satabileceği miktardadır; kal
dı ki, bu, tamamen sağlıklıdır, hiçbir risk taşımamaktadır, dolayısıyla, milletimizin tedirgin olma
sına sebebiyet verecek bir olay da değildir. 

Bunun dışında, ülkemizde yetiştirilmiş olan gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvanlarda 
endişe edilebilecek hiçbir husus yoktur. Nitekim, bu vesileyle, yaklaşan Kurban Bayramı dolayı
sıyla, gerek küçükbaş gerekse büyükbaş kurban kesecek vatandaşlarımızın, kurbanlarında, herhan
gi bir endişeye de mahal olmadığını buradan ifade etmekte fayda görüyorum. 

Hayvancılık konusu, gerçekten, üzerinde önemle durulması ve eski. konumuna getirilmesi ge
reken bir husustur. Kaldı ki, Sayın Fırat, hayvancılığın bu duruma gelmiş olmasının -Erzurum Mil
letvekili olması dolayısıyla- nedenlerini gayet iyi bilmektedir; ama, burada değişik ifadeler kullan
mıştır. Bu şekildeki beyanlar, hayvancılığımıza, hayvan üreticilerine ve bütünüyle de ülkeye zarar 
vermektedir; ülkeye zarar vermek, milletvekili de olsak, bakan da olsak, hangi mevkilerde olursak 
olalım, hiçbirimizin hakkı ve haddi değildir. Dolayısıyla, lütfen, bu konularda daha gerçekçi ola
lım ve siyaset yapmak için bazı sektörleri alet etmemenin doğru olacağı kanaatiyle, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) - Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmalarında "yalan yan

lış" ifadelerini kullandılar. Ben iftira atmadım... 
M. KEMAL AYKURT (Denizli) - Siz "düşman" dediniz, "köylü düşmanı" dediniz. 
ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) - İspatı da ortadadır. 
Çernobi! vakasını anlattım... Türkiye'de, Çcrnobil faciasında et ihalesine girip ihaleyi kaza

nanların, lütfen, kimler olduğunu Hükümet olarak söylesinler. Ben biliyorum, onlar da araştırsın, 
bilsinler. Bu etlerin kimler tarafından ithal edildiğini ben de biliyorum, bütün et ithalatçıları da bi
liyor. 

İkincisi, delidanalar konusu. İddia ediyorum, delidanaların yüzde 80'i gelip bu ülkede satıla
caktır. Ben Allah'tan korktuğum için ifade ediyorum; yoksa, dört tane eşkıyanın kazanması, kazan
maması için değil. Allah da şahittir, riya yapmıyorum, gerçeği bildiğim için ifade ediyorum; siya
sî bir partinin davası için de değil; Allah rızasını matlup ederek söylüyorum. Ben, Bakana da defa
larca söyledim... 
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BAŞKAN - Sayın Fırat!.. 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) - Bu hayvanları getirip satacaklar; Hükümet tedbir alsın! 
(Gürültüler) 

M. KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkan, söz mü verdiniz de konuşuyor! 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... Müsaade buyurun... 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) - Bütün belgeleri de bende mahfuz. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Sayın Başkan, cevap verebilir miyim? 
BAŞKAN - Kime efendim? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Sayın Fırat'a. 
BAŞKAN - Hayır efendim, öyle bir usulümüz yok. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Hükümeti itham etti; yanlış bilgiler ak

tardı. 
BAŞKAN - Hayır efendim... Sayın Bakan, yalan yanlış beyânda bulunuyorsunuz isnadında 

bulununca, kürsüde söz isteme hakkı olduğu halde o talepde bulunmadı; ben de, kendisine, yerin
den açıklama yapsın diye fırsat verdim. 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı görüşmeler tamamlanmıştır. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1, - 1996 yılı bütçe müzakerelerinde üyelerin söz kayıt işlemlerine ve usullerine ilişkin 

Başkanlık duyurusu 
BAŞKAN - Bütçe üzerinde kişisel söz kaydıyla ilgili olarak Başkanlığın bir duyurusu vardır; 

arkadaşlarımızın dikkatle takip buyurmalarını rica ediyorum; çünkü, bütçe görüşülmeye başlanın
ca, her sayın üye söz almak isteyecektir. Bu sözlerin kaydının nasıl yapılacağı hususunu Genel Ku
rulun bilgisine arz edeceğim. 

Bütçenin görüşme programı bastırılıp dağıtılmıştır. Bütçeler üzerinde söz almak isteyen sayın 
üyelerin söz kayıt işlemleri, İl Nisan 1996 Perşembe günü saat 09.00 ilâ 10.00 arasında, Refah Par
tisi ye Doğru Yol Partisi Grupları toplantı salonunda, Başkanlık Divanı kâtip üyelerince, imza kar
şılığında yapılacaktır. 

Bu saatten sonra söz kaydı, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Söz kaydını her sayın üyenin bizzat yaptırması gerekmektedir. Başkası adına söz kaydı yapıl
mayacaktır. ' -

Genel Kurulun aldığı karara uygun olarak, kişisel söz kaydı, her tur için lehte ve aleyhte ol
mak üzere ve sadece biri hakkında yapılacaktır. Bir milletvekili sadece bir tur için söz kaydı yap- -
tırabilecektir. 

Sayın üyelerin bilgilerine sunulur. 
Duyuru, ayrıca ilan tahtalarına da asılmıştır. 

Hayırlı olsun bakalım... 
Sayın milletvekilleri, komisyondan istifa önergesi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/4) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Adalet Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Genel Kurulun bilgilerine saygıyla sunarım. „ 

Yaşar Topçu 
Sinop 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergelerinin geri verilmesine dair önergeler vardır; sırayla 
okutup bilgilerinize sunacağım: s 

2. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan 'in, (6/6) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/5) 

• - • " ' " 5.4.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 5 inci sırasında yer alan (6/6) esas numaralı sözlü soru 
önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Kâzım Arslan 
Yozgat 

BAŞKAN - Önerge geri verilmiştir. 

3. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün 'ün, (6/35) esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/6) 

' 8.4.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 33 üncü sırasında yer alan (6/35) esas numaralı sözlü so
ru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
İsmail Özgün 

Balıkesir 
BAŞKAN - Önerge geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA
SI ÖNERGELERİ 

1. - Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin sorunlarının araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/59) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İşsizlik ve buna bağlı nüfus göçü bakımından ülkemizin en sıkıntılı illerinin başında gelen Si
vas, özellikle son yıllarda, hükümetlerin izlemiş olduğu ekonomik politikalar neticesinde çok cid
dî sorunlar yaşamaktadır. Sivas'ın bugün içerisinde bulunduğu durumu tespit etmek, araştırmak ve 
alınacak çok yönlü tedbirleri ortaya koymak için Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 
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1-Abdüllatif Şener 
2- Temel Karamollaoğlu 
3- Ahmet Bilge 
4- Lütfü Esengün 
5- Ömer Ekinci 
6- Cevdet Akçalı 
7- Yakup Budak 
8- Mahmut Sönmez 
9- Sabahattin Yıldız 

10-Mehmet Ali Şahin 
11-Sıtkı Cengil 
12-Bülent Annç 
13- Muhammet Polat 
14- Kemal Albayrak 
15- Süleyman Arif Emre 
161 Bahri Zengin 
17- Abdullah Ârslan 
18-Avni Doğan 
19- Hasan Dikici 
20- İlyas Arslan 
21- Lütfı Yalman 
22- Saffet Benli 
23-Şeref Malkoç 
24- Turan Alçelik 
25- Metin Perli 
26- Hüseyin Arı 
27- Teoman Rıza Güneri 
28- Recai Kutan 

B : 3 5 
(Sivas) 
(Sivas) 
(Ankara) 
(Erzurum) 
(Ankara) 
(Adana) 
(Adana) 
(Bingöl) 
(Muş) 
(İstanbul) 
(Adana) 
(Manisa) 
(Aydın) 
(Kırıkkale) 
(istanbul) 
(İstanbul) 
(Tokat) 
(Kahramanmaraş) 
(Kahramanmaraş) 
(Yozgat) 
(Konya) 
(İçel) 
(Trabzon) 
(Giresun) 
(Kütahya) 
(Konya) 
(Konya) 
(Malatya) 
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Gerekçe: 

Kurtuluş Savaşımızda önemli bir yeri olan Sivas İlimiz, aynı zamanda, çok köklü ve zengin 
kültür hazineleri yle dolu bir geçmişe sahiptir. Tarihî zenginliğinin yanında, cumhuriyet öncesi ve 
sonrası, ülkemiz ticaretinde de önemli bir yeri olmuştur. 1960'lı yıllara kadar ticarî canlılığı devam 
eden, 1970'li yıllarda kısır bir döneme girerek hızla gerileyen Sivas, bugün, çok ciddî sorunlarla 
karşı karşıyadır. 

Sivas, 28 500 kilometrekare yüzölçümüyle, Türkiye'nin, Konya'dan sonra en büyük ilidir. Ay
nı zamanda, Sivas, Türkiye'nin en fazla köyüne sahip bir ildir. Sivas'ta, 1 249 köy ve 721 mezra-
sıyla 2 binin üzerinde yerleşim yeri vardır. 

İşsizlik ve buna bağlı nüfus göçünün tehlikeli boyutlara ulaştığı Sivas, Türkiye'nin dışarıya en 
fazla göç veren 5 ilinden biri olma özelliğini göstermektedir. İstanbul'da 900 bin Sivaslı vardır; An
kara, Mersin, Antalya ve İzmir'de, 500 binin üzerinde Sivaslı vardır; yurtdışındaki Sivaslıların sa
yısı da 200 bin civarındadır. Bu rakamlar, Sivas'ın yaşadığı göçün hangi boyutlarda olduğunu gös
termesi bakımından önemlidir. 
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Daha vahim olan şey ise, gün geçtikçe göç sorununun hızlanarak artmasıdır. Bu önemli soru

nun çözümüne, yatırımların daha cazip imkânlarla teşvik edilebilmesi için, Sivas İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller kapsamına alınması büyük katkı sağlayacaktır. 

Sivas'ta mevcut istihdamı, büyük oranda, kamu iktisadî kuruluşları sağlamaktadır. Bu bakım
dan, Hükümetin, kamu iktisadî kuruluşlarıyla ilgili yaptığı her düzenleme, Sivas'ı derinden ve doğ
rudan etkileyecektir. 

Özelleştirme programı çerçevesinde ortaya konulan istihdamı azaltıcı politikalar, Sivas'ta iş
sizliği korkunç boyutlarda bir sorun haline getirecektir. Özelleştirme çalışmalarına, ekonomisini 
büyük oranda özel teşebbüs gücüyle ayakta tutan bölgelerden başlanması, Sivas gibi ekonomisi ta
mamen kamu kuruluşlarına bağlı olarak şekillenen bölgelerde özelleştirme uygulamalanmn, en 
azından, yeni oluşmaya başlayan özel sektör inisiyatifi canlanıncaya kadar geciktirilmesi çok ya
rarlı olacaktır. 

Cer atölyesi olarak bilinen TÜDEMSAŞ, Divriği Maden Müessesesi, Sivas Demir-Çelik Fab
rikası, Askerî Dikimevi, Beton Travers Fabrikası, SİDAŞ, Kangal Termik Santralı Sivas'ın can da
marlarıdır. Buradaki istihdam kapasitesinin azaltılması, Sivas'ın mahvı anlamına gelmektedir; Ana
dolu'nun ortasında 28 500 kilometrekarelik bir ölü şehir oluşturmaktan başka bir şey değildir. 

1976 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla programa alınan Sivas Organize Sanayi Bölgesinin bir 
an önce tamamlanması, kırsal kalkınma projesinin Sivas'ta uygulanmaya başlanması, 1991 yılında 
temeli atılan Sivas Şeker Fabrikasının en kısa sürede tamamlanması, 1938 yılında Cer Atölyesi 
adıyla faaliyete geçen ve şu anda kısa adı TÜDEMSAŞ olan Türkiye Demiryolu Makineleri Sana
yii Anonim Şirketinin kapasitesinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması, Sivas'taki küçük 
ve orta ölçekli sanayinin gelişmesi için 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesinin tamamlanarak faaliyete 
geçmesi, Sivas'ta yaşanan göçün durması ve korkunç boyutlara ulaşan işsizliğin önlenmesi açısın
dan oldukça önem taşımaktadır. 

Sonuç olarak, istihdamı azaltıcı politikaların uygulamaya başlanmasından sonra, işsizlik ve 
göçün çok ciddî boyutlara ulaştığı Sivas'ın, sorunlarını araştırıp, tespit ederek, kalıcı çözümler üret
mek için, Anayasanın 98 inci maddesi ve Meclis İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılması son derece yararlı olacaktır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4. - Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun sözcü üye seçimini 

yaptığına ilişkin tezkeresi (3/219) 
10.4.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sözcü seçimi için, 10.4.1996 Çarşamba günü saat 

10.30'da toplanmış ve neticede, aşağıda seçim bölgesi belirtilen üye, hizasında gösterilen oyla söz
cülüğe seçilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Zeki Ertugay 
Erzurum 

Komisyon Başkanı 
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Sözcü: Evren Bulut (Edirne) 14 oy 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
5. -İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan-

vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/220) 

^ 10.4.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, başkan, başkanvekillik-
leri, sözcü ve kâtip seçimi için, 10.4.1996 günü saat 13.30'da toplanmış ve kullanılan oy pusulala
rının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak, baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Saygılarımla. , 

Başkan: 
Başkanvekili: 
Başkanvekili: 
Sözcü: 
Kâtip: 

Demir Berberoğlu 
Bahri Zengin 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Sabri Ergül 

(Eskişehir) 
(İstanbul) 
(izmir) 
(İzmir) 
(izmir) 

21 oy 
21 oy 
21 oy 
21 oy 
21 oy 

Yılmaz Karakoyunlu 
İstanbul 

Geçici Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının bir tezkeresi vardır; 

okutuyorum: 
6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun 

başkan, başkanvekili, sözcüye kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (31221) 
10 Nisan 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçi
mi için, 10.4.1996 Çarşamba günü saat 13.30'da toplanmış ve kullanılan 8 adet oy pusulasının tas
nifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak, başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Başkan 
Başkanvekili 

Sözcü 
Kâtip 

: Muzaffer Arıkan 
: Zerrin Yeniceli 

: Hayrettin Dilekcan 
: Abdullah Özbey 

İlker Tuncay 
Ankara 

Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanı 

(Mardin) 8 oy 
(İzmir) 8 oy 

(Karabük) 8 oy 
(Karaman) 8 oy 
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BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 

7. - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinde TBMM'yi tenisi edecek grubu 
oluşturmak üzere, siyasî parti gruplarınca aday gösterilen üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/222) 

10 Nisan 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesine göre, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi "nde Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsil edecek grubu oluşturmak üzere, siyasî parti grup başkanlıklarınca 
aday gösterilen üyelerin isimleri Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Mustafa Kalemli . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

• Başkanı 

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ TÜRK GRUBU : 
Demir Berberoğlu 
Rasim Zaimoğlu 
M. İstemihan Talay 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Hayri Kozakçıoğlu 
Aydın Menderes 
Ahmet Kabil 
Latif Öztek 
Kemalettin Göktaş 

DYP 
ANAP 
DSP 
CHP 
DYP 
RP 
ANAP 
RP 
RP 

(Eskişehir) 
(Giresun) 
(İçel) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(Rize) 
(Samsun) 
(Trabzon) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi daha vardır; okutup oylarınıza suna

cağım: 
8, - Birleşmiş Milletler İrisan Yerleşimleri Konferansı HABITAT-U Kent Zirvesi ve Global 

Parlamenterler Forumu toplantılarına katılmak üzere 8 kişilik bir TBMM heyetinin oluşturul
masına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/223) 

10.4.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı HABITAT-II Kent Zirvesi 3-14 Haziran 
1996 tarihleri arasında, Global Parlamenterler Forumu ise 31 Mayıs-1 Haziran 1996 tarihleri ara
sında İstanbul'da düzenlenecektir. 

Söz konusu Konferans ve Forum toplantılarına katılmak üzere 8 kişilik bir TBMM Heyetinin 
oluşturulması hususu, TBMM'nin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı Kanunun 
9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN -Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tezkere, 

okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerileri Vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza suna

cağım: 

IV-ÖNERİLER 
A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - (9/1) ve (9/2) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin gündemdeki yeri, görüş

me günü ve çalışma süresi ile TBMM'nin bazı gizli tutanaklarının yayımlanmasına ilişkin Danış
ma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 

No: 8 Tarih: 9.4.1996 
Danışma Kurulunun 9.4.1996 Salı günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kuru

lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Mustafa Kalemli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Abdüllatif Şener Ali Rıza Gönül Zeki Çakan 
RP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

. / Mümtaz Sosyal Nihat Matkap 
DSP Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

Öneriler: 
1. 9.4.1996 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (9/1) ve (9/2) esas numa

ralı Meclis soruşturma önergelerinin, gündemin "ÖzerGündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 in
ci ve 2 nci sırasında yer alması; Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca soruşturma açılıp açılma
yacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 24.4-1996 Çarşamba günkü birleşiminde yapıl
ması ve her iki soruşturma önergesinin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılma
sı önerilmiştir. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16.11.1951 tarihli 5 inci Birleşim İkinci Oturum; 
19.11.1951 Tarihli 6 ncı Birleşim İkinci ve Üçüncü Oturumlarına ait gizli tutanakların, İçtüzüğün 
72 nci maddesi gereğince yayımlanması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, tekrar okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

1 inci öneriyi okutuyorum: 
1. 9.4.1996 tarihli gelen kağıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan (9/1) ve (9/2) esas nu

maralı Meclis soruşturma önergelerinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 
inci ve 2 nci sırasında yer alması; Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca soruşturma açılıp açıl
mayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 24.4.1996 Çarşamba günkü birleşiminde ya
pılması ve her iki soruşturma önergesinin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatıl
ması önerilmiştir. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, oylamayı takiben kişisel söz talep edeceğim. 

BAŞKAN - Efendim, daha oylama yapmadık; 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Yapıldıktan sonra Sayın Başkan... 
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BAŞKAN - Efendim, oylama yapmadık. 
Yerinize buyurur musunuz efendim; oylama yapmadık daha. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 

Efendim, Lütfü Esen gün... 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Sayın Başkan, daha önce bir müracaatım var. 
BAŞKAN- Zatı alinizin de ismini alayım efendim. 

HÜSEYİN YILDIZ (Mardin ) - Sayın Başkan, ben de söz istiyorum.' 
NACİ TERZİ (Erzincan) - Ben de... 

BAŞKAN - Sayın Esengün, Sayın Gönül, Sayın Karakaya, Sayın Yıldız, Sayın Terzi... 
Başka söz talebi var mı efendim? . 
Şimdi, 2 nci öneriyi okutup, oylayacağım: 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16.11.1951 tarihli ve 5 inci Birleşim İkinci Oturum; 
19.11.1951 tarihli 6 ncı Birleşim İkinci ve Üçüncü Oturumlarına ait gizli tutanakların, İçtüzüğün 
72 nci maddesi gereğince yayımlanması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
V.-SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi 

Grubuna düşen bir üyelik için Bursa Milletvekili Sayın A. Kadir Cenkçiler aday gösterilmiştir. 
., Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. - (10/2) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - (10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan ve Doğru 

Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için İçel Milletvekilli Sayın Turhan Güven aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, soruşturma önergesiyle ilgili söz talebinde bulunan arkadaşlarımızın 
kaydını yaptık, sıralarını okuduk, zabıtlara geçti. Arzu eden arkadaşlarımız yerlerini değiştirebilir
ler. Hatta, arzu eden arkadaşlarımız kayıt yaptırabilirler, yaptırdıktan sonra, daha önce kaydını yap
tırmış olanlarla yer değiştirebilirler. Bu hususların zapta geçirilmesi açısından ifade ettim. Tabiî, 
soruşturma önergeleri için söz kaydı yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön-
görüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın daha iyi değerlen

dirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/15) ' 
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BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, 

su kaynaklarımızın daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet hazır mı?.. Olmasa da devam edeceğiz... Sayın Hükümet hazır. 

Sayın milletvekilleri, önergeyi tekrar okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

20 nci Yüzyılın, ekonomik, siyasî ve askerî alandaki en büyük belirleyicisi petrol olmuştur. 
Ancak, politik gözlemcilerin ve bilim adamlarının kanaatine göre, 21 inci Yüzyılın en önemli stra
tejik maddesi su olacaktır. Bu yüzden, suyun bir savaş nedeni olabileceği yine aynı çevrelerce ifa
de edilmektedir. 

Bölgesinde, ülkemiz, yeraltı ve yerüstü su kaynakları,itibariyle zengin bir ülke olmasına rağ
men, bu kaynaklarından yeterince istifade edilebildiğini söylemek mümkün değildir. 

Ayrıca, ülkemizdeki bazı akarsularımızın, suyu kıt komşu ülkelerden geçmiş olması, zaman 
zaman, önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Komşu olmasa bile, 21 inci Yüzyılda büyük 
bir su sıkıntısı çekeceğini bilen İsrail, Türkiye'deki su kaynaklarıyla, özellikle Manavgat Çayı ile 
yakından ilgilenmektedir. 

Bu bakımdan, ülkemiz açısından fevkalade önemli olan yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın 
daha rasyonel kullanımını sağlamak, komşu ülkelerle olan sorunlara çözüm bulmak ve Manavgat 
Çayı üzerinde uygulanmakta olan proje hakkında Meclisimizi ve halkımızı bilgilendirmek amacıy
la, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını mür 
saadelerinize arz ederim. 30.1.1996 

Zeki Ünal 
(Karaman) 

ve arkadaşları 
Gerekçe: Bilindiği gibi, ülkemizin ekonomisi tarıma dayalıdır. Nüfusumuzun yaklaşık yarısı 

tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Bu sektör, yılda yüzde 2,2 artan nüfusla 60 milyonluk in
sanın karnını doyurduğu gibi, gelişme çabası içinde olan sanayie de hammadde sağlamak gibi 
önemli bir görevi üstlenmiş bulunmaktadır. , 

İhracatımızın direkt ve dolaylı olarak yaklaşık yüzde 60'ını karşılayan bu sektörümüzün ana 
girdilerinden olan sulama suyunun yeterince tarımın hizmetine verildiğini söylemek mümkün de
ğildir. 

Şu anda 28 milyon hektar araziden, 12,5 milyon hektarı, ekonomik olarak sulanabilecek du
rumdadır. Bugünkü teknik imkânlarla ekonomik olarak sulanabilir arazi 8,5 milyon hektardır. Bu
nun yaklaşık 4 milyon hektarı sulanabilmektedir. 

Halbuki, halihazırda, 98 milyar metreküp/yılı yerüstü, 12 milyar metreküp/yılı yeraltı suyu ol
mak üzere, toplam 110 milyar metreküp/yıl su potansiyelimiz meycuttur. Bugüne kadar yapılan te
sislerle, potansiyel su kaynağından, 25 metreküp/yıl yerüstü, 5,4 milyar metreküp/yıl yeraltı suyu 
olmak üzere, yaklaşık 30 milyar metreküp/yıl, yani, yüzde 27'si tüketilmektedir. Geri kalan 80 met
reküp/yıl, yani yüzde 73'ü kullanılmamaktadır. 

Bu kaynakların süratle tarıma kazandırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 
GAP, bu çalışmaların bir bölümünü oluşturmaktadır. Ancak, GAP'ın omurgasını teşkil eden 

ve üzerlerinde 22 baraj ve 19 hidroelektrik santralının inşaatının öngörüldüğü Fırat ve Dicle Ne
hirleri, Irak ve Suriye'den de geçtiği için, zaman'zaman ülkeler arasında anlaşmazlığa sebep olmakta
dır. Ortadoğu'daki çıkarlarının devamını, Ortadoğu'daki halkı Müslüman olan ülkelerin ihtilaflarına 
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bağlayan Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Türkiye'yi İslam dünyasından tecrit etmek için sin
si bir politika izlemekte, kendisinin hiçbir rolü yokmuşçasına, terör bahanesiyle bu ülkeleri birbir
lerine düşürmek istemekte ve bu yüzden de su ihtilaflarını körüklemektedir. 

Hiçbir dış güce gerek kalmadan, bu üç ülke bir araya gelerek çözüm üretebilirler. Nitekim, 
1988'de yapılan bir protokole göre, Türkiye, Suriye'ye yılda ortalama 500 metreküp/saniye su bı
rakmayı taahhüt etmiştir. O günkü şartlarda neye göre tespit edildiği belli olmayan bu su, mevsim 
şartlarına göre değişiklik gösterdiği için, yine de ihtilafa kesin bir çözüm getirmiş değildir. Çözüm 
getirilmediği takdirde, Suriye'nin, Fırat'a karşı Asi'yi kullanması söz konusudur. Nitekim, Suriye, 
Amik Ovasının 1 milyon 193 bin dekarlık bereketli topraklarını sudan mahrum etmek için, Asi 
Nehri üzerinde bir baraj yapmak eğiliminde olduğunu belirtmektedir. 

Irak ve Suriye'nin ortak istekleri, suyun tahsisi değil, taksimidir. Bir orta yol bulunarak, soru
na sürekli bir çözüm getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Manavgat Çayı üzerinde, 1^92'de inşaatı başlayan ve halen devam etmekte olan proje hakkın
da ise tatminkâr bir bilgi sağlanabilmiş değildir. 

Projenin nasıl bir ihtiyaçtan doğduğu, suyun hangi ülkelere sevk edileceği, suyun satışıyla il
gili olarak herhangi bir ülkeyle önceden bir anlaşma yapılıp yapılmadığı, o ülkelerin projenin fi
nansmanına katkıda bulunup bulunmadıkları bilinmemektedir. Ancak, bir söylentiye göre, suyun 
İsrail'e sevk edileceği belirtilmektedir. 1980'li yıllarda ABD'nin telkin ve tavsiyeleriyle hayata ge
çirilmek istenen "Barış Suyu" projesinin akamete uğramasıyla birlikte, İsrail'in su sıkıntısını karşı
lamak için Manavgat Projesinin devreye sokulmak istendiği tahmin edilmektedir. 

1993'te Ankara'da yapılan "Ortadoğu'da Kalkınma ve İşbirliği Unsuru Su" konulu konferans
ta konuşan Kudüs Hebrevv Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsrailli Profesör Dr. Hillel Shuval'ın, İs
rail'in 6 adet alternatif su projeleri arasında, Manavgat suyunun tanker ve büyük balonlarla İsrail'e 
taşınmasından bahsetmesi bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. 

Ayrıca, Dr. Hillel Shuval'ı dört ay sonra, yani, Ocak 1994'te Türkiye'yi ziyaret eden İsrail 
Cumhurbaşkanı Ezer Weizman da bu ihtimali "şu an bu suyun muhtemel alıcısıyız. Gerekli çalış
malar tamamlanınca muhtemelin de ötesinde alıcı olacağız" demek suretiyle teyit etmiş bulunmak
tadır. 

Bütün bu bilgiler, önümüzdeki yüzyılda suyun önemli bir stratejik maddesi olacağını göster
mektedir. Bugün, önemsiz veya ayrıntı gibi görülen bazı konular, yarın, ülkeler arasında ilişkileri 
etkileyen siyasî dengeleri sarsan argümanlar haline gelebilir. 

Onun için şimdiden bazı tespitler yapıp gerekli tedbirleri almakta fayda vardır. 
Araştırma önergemizin bunu sağlayacağını umarım. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması 

hususundaki görüşmelerde sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına, önergedeki birinci imza sa
hibine veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, malumları olduğu üzere, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergede
ki imza sahibi için 10 dakikadır. 

İlk söz Sayın Hükümetin. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hüsnü Doğan, Hükümet adına görüşlerinizi ifade et

mek üzere, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, Tür
kiye'de yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın daha rasyonel kullanımını sağlamak, su konusunda 
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komşu ülkelerle olan sorunlara çözüm bulmak ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanmakta olan su 
temin projesi hakkında verilmiş olan Meclis araştırması önergesi hakkında Hükümetimizin görüş
lerini ifade etmek üzere huzurlarınıza geldim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergede yer alan konular, genel hatlarıyla, Bakanlığı
ma bağlı bir kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün faaliyet alanına girmektedir. Bu 
kuruluşumuz, ülkemizin yerüstü ve yeraltı sularının korunmasını sağlamak, sudan gelecek zararla
rı önlemek ve su kaynaklarından içme, kullanma, sulama ve endüstri suyu temini ile hidroelektrik 
enerji üretimi için yararlanmak amaçlarına yönelik faaliyetlerini, 6200 sayılı kuruluş kanunu, 167 
sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ve 1053 sayılı Ankara, İstanbul ve nüfusu yüzbinden yukarı 
olan kentlere su temini hakkında kanun çerçevesinde yürütmektedir. 

Yüzölçümü yaklaşık 80 milyon hektar olan ülkemizin 28 milyon hektarı tarıma uygundur; an
cak, bu alanın 8,5 milyon hektarı teknik ve ekonomik olarak sulanabilir mahiyettedir. Halihazırda, 
4 milyon hektarın üzerinde kamu sulama tesisleri ve halk sulamaları vasıtasıyla sulanan alan bu
lunmakta ve bu alanın yaklaşık 2 milyon hektarı Devlet Su İşleri tarafından yapılan sulama tesis
leriyle sulanmaktadır. 

Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizde, 95 milyar metreküp/yıl yerüstü ve 12 milyar met
reküp/yıl yeraltı suyu olmak üzere toplam 107 milyar metreküp/yıl ortalama su potansiyelimiz bu
lunmaktadır. Yapımı tamamlanan tesislerle potansiyel su kaynağından, 27,5 milyar metreküp/yıl 
yerüstü, 7,6 milyar metreküp/yıl yeraltı suyu olmak üzere yaklaşık 35 milyar metreküp/yıl su tüke
tilmektedir. 

Kullanılan su, toplam su potansiyelinin yüzde 33'ünü teşkil etmekte, potansiyelimizin yüzde 
67'sini, yani üçte ikisini teşkil eden 72 milyar metreküp su da halihazırda kullanılmamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ülkemizde suya dayalı endüstri potansiyelini harekete ge
çirmek için yapılan çeşitli kademedeki etüt ve mühendislik çalışmaları sonucunda, toplam 510 adet 
hidroelektrik santral projesi geliştirilmesi mümkün görülmektedir. Bu santrallarla, nihaî olarak, 35 
bin megavat toplam kurulu güç tesis edilebilecek ve yılda 125 milyar kilovat/saat elektrik enerjisi 
üretilebilecektir. Halihazırda, bu potansiyelin yüzde 25,6'sına tekabül eden toplam 9 933 megavat 
kurulu güçlü santrallar tesis edilmiştir ve yılda potansiyel üretiminin yüzde 29'una tekabül eden 
36,4 milyar kilovat/saat elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır. 

Hizmetler sektörü kapsamında, su kaynaklarından istifade amacıyla günümüze kadar çeşitli 
kademelerde yapılan çalışmalar sonucunda, yılda 2,78 milyar metreküp su teminini mümkün kılan 
projeler geliştirilmiştir. Bu meyanda, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa/Antalya, Diyarbakır, 
Elazığ, Gaziantep, Konya, Mersin, Tarsus ve Şanlıurfa kentlerine yılda ortalama 1,4 milyar metre
küp su temin edebilecek tesisler, Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Belirttiğim bu hizmetler çerçevesinde, yüzey sularını düzenlemek üzere, 168 adet baraj ve 765 
adet gölet işletmeye açılmıştır; 103 adet baraj, 28 adet hidroelektrik santral, 138 adet gölet, 98 adet 
sulama ve drenaj projesiyle 20 şehrimize içme ve kullanma suyu temini projesiyse uygulama prog
ramlarında yer almaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde su ve toprak kaynaklarının değerlendirilmesi 
için geliştirilen projelerin en büyüğü ve en önemlisi, GAP olarak bildiğimiz Güneydoğu Anadolu 
Projesidir. GAP proje alanı, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve 
Şırnak İllerinin tamamını veya bir kısmını içerisine alan Fırat ve Dicle Nehirlerinin aşağı kısımla-
rıyla,,bu bölgede yer alan 74 bin kilometrekare alanı kapsamaktadır. Entegre bir proje olan GAP'ın 
en önemli altyapısını teşkil eden su ve toprak kaynakları developmanı, 13 adet büyük projeye ila
veten sulama ve enerji amaçlı münferit projeler ve ayrıca hizmetler sektöründe yer alan içme ve 
kullanma suyu teminine yönelik projelerden müteşekkil bir projeler demetini kapsamaktadır... 

• • • 
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CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Kimsenin dinlediği yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeyim... Sürenizi durdurdum. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan araştırma önergesiyle ilgili beyanda bulunuyorlar. Şimdi, 

önergeyi dinlediniz, Sayın Bakanımızı da dinleyelim; bir karar vereceksiniz; yani, bir karara vara
caksınız. Onun için, lütfen dinleyin. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) - Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; projenin uygulama programında öngörüldüğü şekilde tamamlanmasıyla, 1,7 
milyon hektarı büyük projelerle, geri kalanı münferit projelerle olmak üzere, toplam 1,8 milyon 
hektar alan sulu tarıma açılacak ve sulama öncesi, yılda, yaklaşık 27 milyar kilovat/saat, sulama 
sonrası ise, 23 milyar kilovat/saat hidroelekrtrik enerji üretilecektir. Bu miktarlar, Türkiye hidro
elektrik enerji potansiyelinin yaklaşık yüzde 20'sini meydana getirmektedir. 

İçme ve kullanma suyu sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamındaysa, Diyarbakır, Gaziantep 
ve Şanlıurfa kentlerine, yılda, yaklaşık 356 milyon metreküp su temin edilecektir; bu tesislerin ya
pımı için, 1995 yılı fiyatlarıyla 544 trilyon Türk Lirası harcanması gerekmekte olup, halihazırda, 
yüzde 49 oranındaki fiilî gerçekleşme için 264 trilyon harcanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önergede bahsi geçen Barış Suyu Projesi, bundan takriben 
beş altı yıl önce, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından ortaya atılmış ve o zaman ya
pılan etütler neticesinde, önce, Ceyhan'ın suyunun -yani, herhangi bir şekilde sımraşıran bir nehir 
teşkil etmeyen, su teşkil etmeyen Ceyhan'ın suyunun- güneyimizdeki komşulara pazarlanması pro
jesi olarak ele alınmıştır. Ancak, bilahara, bu mesele bir tarafa bırakılmış ve Akdeniz çevresinde 
bulunan ülkelerdeki su sıkıntısı da dikkate alınarak, Manavgat suyunun pazarlanabilmesi imkânla
rı araştırılmış ve Manavgat suyunda bu imkân görülmüştür. 

Ayrıca, hatırlayacaksınız, yine o yıllarda, bazı büyük şehirlerimizde, özellikle İstanbul'da 
meydana gelen su sıkıntısı dolayısıyla da, güney sahillerimizdeki sulardan diğer şehirlerimize su 
aktarmanın mümkün olup olmadığı da dikkate alınmış ve Manavgat suyu bu bakımdan da değer
lendirilmiştir. 

Konuşmama şöyle devam etmek istiyorum: 1980'li yılların sonlarına doğru, gerek İstanbul 
kentinde gerekse sahillerdeki turistik yörelerimizde yaşanan içmesuyu temini sıkıntısı nedeniyle, 
ülkemiz su kaynaklarından mevcut ve gelecekteki kullanımı en az olabilecek durumdakiler araştı
rılmış ve bunlar arasında, Antalya İli sınırları içerisindeki Manavgat Çayının en uygun su kaynağı 
olduğu tespit edilmiştir. 

Bu çerçevede, potansiyelin elverdiği ölçüde, söz konusu su kaynağını, Akdeniz'de su sıkıntısı 
çeken ülkelere pazarlama imkânları ve böylece Türkiye'ye bir gelir sağlama imkânı da projelendir
me esnasında göz önünde tutulmuştur. 

Manavgat Çayının yıllık ortalama akımı 4,7 milyar metreküp olup, Türkiye su potansiyelinin 
yüzde 2,5'i, yani 40'ta l'i mertebesindedir. Projeyle, Manavgat Çayı yıllık ortalama akımının yüz
de 4'üne tekabül eden 182 milyon metreküp suyu pazarlama imkânı vardır. Bu da, yine Türkiye açı
sından bakarsanız, bizim sularımızın binde l'ine tekabül eder, çok da azına tekabül eder. Bu mik
tar su, ülkemizin yıllık su potansiyelinin binde 2'sinden daha az olmaktadır diye bir rakam da ayrı
ca var. 

Manavgat Su Temini Projesi; Bayındırlık ve İskân Bakanlığımızın 1990'daki bir yazısı üzeri
ne, ülkemizin ve dış ülkelerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının Manavgat Çayından karşılan
ması amacıyla bir su temini projesi geliştirilmesi ve bu projenin finansmanının Kamu Ortaklığı İda
resi tarafından sağlanması hususunda, Yüksek Planlama Kurulu, 8 Ağustos 1990'da bir karar almış 
ve bununla, Devlet Su İşlerine görev verilmiştir. 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Ortaklığı İdaresiyle imzalanan protokol çerçevesin

de gerekli projeleri hazırlayarak, yapım ihalesini 1991 yılında gerçekleştirmiştir. 
Proje, Manavgat Çayından, Manavgat Barajının mansabından alınacak günde 500 bin metre

küp suyun, 60 metre kotuna pompaj yapılarak, 1 200 milimetre çapında 2 adet çelik boruyla basıl
ması; burada kurulacak 250 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisinde suyun yarısının arıtılma
sı; ham ve arıtılmış suyun, yine, 1 600 milimetre çapında 2 adet çelik boruyla, deniz içinde inşa 
edilecek 2 adet dolum tesisine ulaştırılmasını kapsamaktadır. 

Proje, 1991 yılı birim fiyatlarıyla, 240 milyar TL iç ve 9,41 milyon Deutsche Mark ve 9,75 
milyon ABD Doları dış para olmak üzere ihale edilmiştir. Deniz yapıları mühendislik hizmetleri 
ise, 1995 yılında, ayrıca ihale edilmiştir. 

Halen, kara yapılarının fizikî gerçekleşmesi yüzde 80 olan projenin tümünün, sözleşme fiyat
larına göre, parasal gerçekleşme oranı yüzde 48'dir. Bu projenin bitirilmesi için, bugünkü fiyatlar
la 80 milyon dolarlık ilave kaynağa ihtiyaç vardır. Bu kaynağı temin ettiğimizde, proje, önümüz
deki yıl mayıs ayında tamamlanabilecektir. 

Şu hususu da bilhassa Heyetinize ifade etmek istiyorum: Manavgat Çayından yararlanarak 
gerçekleştirilmiş olan projelerle 10 600 hektar alan sulanmaktadır ve 5 bin hektar alanın sulanma
sı için de planlama çalışmaları devam etmektedir. Manavgat Çayı havzasında ve komşu havzalar
da, sulanmaya elverişli ilave alanlar bulunmamaktadır. 

Yöredeki kentlerin, sanayi tesislerinin ve turizm alanlarının mevcut su talepleri karşılanmış 
olup, ileriye dönük talepleri de karşılayabilecek su kaynağı, hem Manavgat Çayında hem de bunun 
yakııiında olan Dim ve Köprüçay akarsu havzalarında meVcut bulunmaktadır. Dolayısıyla, buradan 
dışarı satacağımız suyun, görünür bir gelecekte, daha ileride, bölgeye herhangi bir şekilde zarar 
getirmeyeceği açıkça görülmektedir. Dolayısıyla, bu projenin -daha evvelki bir gündemdişj konuş
ma dolayısıyla da gündeme getirmiştim, burada ifade etmiştim- Türkiye açısından yararları vardır. 
Çünkü, bugün Türkiye, belirli yerlerden içme sularını da satmaktadır; Niksar suyu da satılmakta
dır, Şaşal suyu da satılmaktadır ve Fransızların Evian suyu da dünyanın her tarafına satılmaktadır. 
Bu bakımdan, gerek miktar olarak gerekse bugün dünyada yerleşmiş ticaret bakımından, bu suyun 
satılmasında -eğer iyi becerebilirsek bu işi- zarar değil, tam tersine, Türkiye'nin menfaati olduğu
nu Yüce Heyetinize ifade ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine önergede yer alan Dicle ve Fırat sularıyla ilgili ola
rak da şunları ifade edebilirim: Dicle ve Fırat Nehirleri, ülkemizin yerüstü su potansiyelinin yakla
şık yüzde 30'u gibi önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Türkiye'den doğan Dicle ve Fırat Nehirle
ri, Suriye ve Irak topraklarında akışını sürdürerek, Şattülarap'ta birleştikten sonra Körfeze dökül
mektedir. Şattülarap'a dökülmeden evvel, Dicle'nin yıllık su potansiyeli 50 milyar metreküp, Fı-
rat'ınki ise 35 milyar metreküptür. Bunlardan Fırat'ın suyunun 35 milyar metreküpünün 31 milyar 
metreküpü Türkiye'den neşet eder, Türkiye'den toplanır; yani, 35 milyar metreküpün 31 milyar 
metreküpü Türkiye'den giden sulardır. Buna mukabil, Dicle'nin Şattülarap'ta denize dökülürken 
vardığı en büyük değer olan 50 milyar metreküpün 21 milyar metreküpü Türkiye'den çıkan sular
dır; 29 milyar metreküpü Irak'tan çıkan sulardır. 

Türkiye tarafından, Dicle Nehri üzerinde, suları önemli ölçüde düzenleyebilecek bir baraj he
nüz inşa edilmemiştir; bazı barajlarımız, biliyorsunuz inşa halindedir; bunlar içerisinde Kralkızı, 
Dicle ve Batman Barajları ve hidroelektrik santralları vardır. 

Şimdi, şu noktayı bilhassa ifade etmek istiyorum -bilhassa Fırat için- bugüne kadar, belki, dün
ya kamuoyuna tam anlamıyla ifade edemediğimiz husus; özellikle, Fırat üzerinde yaptığımız; ya
ni» Suriye'ye göre, Fırat'ın menbaında olan kısımda yaptığı barajlarla, Türkiye, Fırat'ı dizginlemiş-
tir. 
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Özellikle, bildiğiniz gibi, Fırat düzenli bir su değildir. Keban başta olmak üzere bu barajlar ya

pılmadan evvel, Fırat'ın debisi, yıllara ve aylara göre değişmek üzere, minimum zamanda, 160 met
reküpe kadar düşmekteydi Suriye hududunda; buna mukabil, feyezan zamanında ise, Fırat'ın Tür
kiye'yi terk ettiğinde, 8 bin metreküpe kadar çıkmaktaydı; oysa, biz, bu yukarıdaki barajları yapa
rak, Fırat'ı, düzgUn ve ortalama 800 metreküp su bırakan bir nehir haline getirdik. Dolayısıyla, da
ha önce, asıl ihtiyacı olduğu zamanlarda su bulamayan Türkiye, yukarıdaki bu barajların yapılma
sıyla bu imkâna kavuşmuş oldu. 

• CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Suriye demek istediniz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) - Tabiî, tabiî, 

Suriye bu imkânlara kavuşmuş oldu. 

Değerli milletvekilleri, 1980 yılında, Türkiye-Irak arasında imzalanan KEK Protokolü çerçe
vesinde, Dicle ve Fırat sınır aşan sularının görüşülmesi için bir ortak komite kurulması karalaştırıl
mıştır. Bu ortak komite, 1982 ile 1992 arasında 16 toplantı yapmış ve Körfez Savaşı nedeniyle top
lantılar kesilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 
BAŞKAN - Sayın Bakan, toparlayabilir misiniz... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) - Bitiriyorum 

Sayın Başkan. 
1987 yılında imzalanan Türkiye-Suriye KEK Protokolünde, Türkiye, Atatürk Barajının dolu-

muna ve nihaî anlaşmaya kadar, Türkiye-Suriye sınırından aylık ortalama 500 metreküp/saniye su 
bırakılmasını öngörmüştür. Türkiye, bu protokol kurallarına uygun olarak, Atatürk Barajının do
lum aşamasında 500 metreküp/saniye, dolum aşamasından sonra ise, daha fazla miktarda suyu, 
Türkiye-Suriye sınırından bırakmıştır. 

1996 yılının ilk iki ayında sınırdan geçen su miktarı, ocakta ve şubatta, sırasıyla 1 300 metre
küp/saniye ve 1 147 metreküp/saniye olmuştur. 

Bu verdiğim bilgiler muvacehesinde, gerek Manavgat'tan su satılması gerekse Fırat, Dicle ve 
bölgemizdeki komşularımızla ilişkilerimiz bakımından herhangi bir şekilde Meclis araştırması açıl
masına gerek olmadığını ifade ediyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Efendim, gruplar adına vaki söz taleplerini okuyorum:. İlk söz, Refah Partisi Grubu adına Sa

yın M. Recai Kutan Beyefendinin. İkinci söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Yusuf 
Öztop Beyin; üçüncü söz, Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Fikret Uzunhasan Beyefendi
nindir. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kutan, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ünal, hazır mı efendim?.. Önerge sahibi sıfatıyla Sayın Ünal mı görüşecek?.. 
Sayın Kutan, bir dakikanızı rica edeyim. Bir yanlışlığa meydan vermeyelim. 
Ya önerge sahibi Sayın Ünal beyanda bulunacak ya da birinci imza sahibinin göstereceği bir 

sayın üye... 
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bildireceğiz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - İmzası bulunanlardan... 
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Arz edeceğiz efendim. Sayın Ünal'la konuşacağız; şu an

da bütçe görüşmesi var. 
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BAŞKAN - Tamam efendim... Yani, Sayın Kahraman, ben de hazırlık olsun da, sıkıntı olma

sın diye, bunu ifade ettim. 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sağ olun.' 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Çok naziksiniz Sayın Başkan. , 

BAŞKAN - Öyleyimdir efendim, övünmek gibi olmasın... 
Buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA M. RECAÎ KUTAN (Malatya) - Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; Karaman Milletvekili Zeki Ünal Beyin ve arkadaşlarının vermiş olduğu bir araştırma 
önergesini müzakere etmek üzere toplandık. Bendeniz de, Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, konuşmamın başında, Muhterem Heyetinizi hürmet
le selamlıyorum. 

Su kaynakları, doğal kaynaklar içerisinde en değerli olanlardan bir tanesi; ancak, her geçen 
gün, dünyada, su kaynakları bakımından bir problem gelişmektedir. Nitekim, uzmanların ifadesine 
göre, takriben onbeş yirmi yıl sonra dünyada ciddî bir su sıkıntısı başlayacaktır. İstatistiklere bak
tığımız zaman, 1940'la 1980 yılları arasında su tüketimi 2 misji artmıştır. Yine, uzmanların tahmin
lerine göre, 1980'le 2000 yıllan arasında -20 yılda da- su tüketimi, tekrar, 2 misli artacaktır. Bu hu
sus gayet iyi bilindiği için, bütün ülkeler, kullanılabilir su kaynaklarını fevkalade ciddî bir şekilde 
korumakta, muhafaza etmektedirler. 

Bilindiği gibi -coğrafya kitaplarında hep okuduk- dünyanın dörtte üçü suyla kaplı; ancak, iç
me, kullanma, sanayi, sulama için kullanılabilir su, dünyada mevcut olan su potansiyelinin ancak 
yüzde 2,6'sı nispetinde; yani, oldukça sınırlı bir su ve önümüzde, su kaynakları bakımından, görü
nen ciddî problemler var. Bunlardan bir tanesi, dünyadaki ciddî boyutlara ulaşan kirlenmedir. Ye
ni tabiriyle, evsel atıklar, endüstriyel atıklar ve bu arada da yanlış tarım tatbikatı sebebiyle, ziraî 
mücadele ilaçlarının aşırı derecede kullanılması, aşırı gübre kullanılması sebebiyle, büyük ölçüde 
su kaynaklan kirletilmektedir. 

Buna ilaveten, yine, önümüzdeki yıllar içerisinde dünyamızı bekleyen en önemli ciddî prob
lemlerden bir tanesi de şudur: Delinen veya incelen ozon tabakası sebebiyle, âdeta bir sera etkisi 
dolayısıyla, dünyamız yavaş yavaş ısınma eğilimindedir. Dolayısıyla, kurak bir periyoda önümüz
deki yakın bir gelecekte girilmesi söz konusudur. Bu ahvalde, su tüketimi daha da artacak, belki de, 
su kaynaklarında yine büyük ölçüde azalma olacaktır. 

Esasen, bugün bile dünyada su bakımından ciddî bir sıkıntı var. Yine, kaynaklar ifade ediyor 
ki, şu anda, yeryüzünde 1,3 milyar insan, ihtiyacı olan suyu maalesef yeteri kadar temin edeme
mektedir. Bu sebeple, bütün gelişmiş ülkeler, su kaynakları üzerine âdeta titizlikle titremektedirler; 
aldıkları tedbirlerle, imkân nispetinde, kirlenmeleri önlüyorlar, su israfını önlüyorlar; -en büyük is
raf da sulama suyunda oluyor- daha geliştirilmiş modern sulama metotlarıyla daha az suyla daha 
çok alanın sulanmasını temin için gayret gösteriyorlar. Bu arada, kendine bazı komşu ülkeler var
sa ve onlar da büyük bir su sıkıntısı içindeyseler, onlara hiçbir şekilde su vermemek üzere, gayet 
hasis, cimri davranmaktadırlar... 

Meselenin iyi anlaşılabilmesi için çok enteresan bir misal arz etmek istiyorum: Amerika'nın 
kuzeybatısında Washington Eyaleti var. Burada Kolombiya Nehri diye muhteşem bir nehir var; bi
zim Fırat ve Dicle'den kat kat su potansiyeli fazla olan bir nehir. Washington ve Oregon Eyaletle
ri bu nehirden istifade ediyorlar; ihtiyaçlarının çok üstünde su var. Hemen yakınında, Kaliforniya 
ve Arizona Eyaletlerinde büyük su sıkıntısı var. Yıllardan beri aynı federal hudutlar içerisinde eya
letler olmasına rağmen Arizona ve Kaliforniya Eyaletleri, bu iki eyaletten -su zengini olan eyaletten-
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su alamıyor. Hesabını şöyle yapıyor: Evet, şu anda benim su fazlam var; acaba, otuz kırk sene son
ra, gelişen su talepleri muvacehesinde benim durumum ne olacak diye, su kaynağı üzerinde bu de
rece hasis davranıyorlar. Dolayısıyla, bugün, gelişmiş ülkelerde su kaynaklarına bakış böyle. 

Bizim bulunduğumuz coğrafyada, Ortadoğu'da, maalesef büyük su sıkıntısı var. Ortadoğu ül
keleri içerisinde su kaynakları bakımından nispeten rahat olan ülkeler, Türkiye'dir, Suriye'dir, 
Irak'tır ve Lübnan'dır. Şunu özellikle ifade edeyim, daha konuşmamın başında, nüfus başına isabet 
eden yıllık su potansiyeli bakımından Suriye ve Irak, Türkiye'den şu anda daha zengin durumda
dır. Buna mukabil, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail su bakımından büyük sıkıntı 
içerisindedirler. 

Vakti zamanında ingiltere Başbakanı Mister Churchill şöyle bir söz söylüyordu; diyordu ki 
"Bir damla petrol, bir damla kandan çok daha değerlidir." Vaktiyle petrol için böyle şeyler söyle
niyor idi. Amerika'da bu konularda faaliyet gösteren, özellikle, Ortadoğu su kaynaklan üzerinde ça
lışma yapan bir enstitünün raporunda ise, şöyle bir söz var: "Ortadoğu'daki jeopolitik ilgilerimiz -
Amerika'nın ilgisi bakımından ifade ediliyor- bugüne kadar, petrol ağırlıklıydı. Şimdi, su da, böl
gede en önemli bir politik silah haline gelmektedir. Batılıların Körfez petrollerine bağımlılığı, sü
rekli artmakta. Bu asrın sonuna kadar, bu bölgenin durumunu su şekillendirecektir." Yani, Ortado
ğu su kaynaklarına, âdeta, petrol kaynaklan kadar önem verilmektedir. 

Şimdi, su bakımından, nispeten fakir olan ülkelerin gözü, Türkiye'nin su kaynaklan üzerinde. 
Mesela, İsrail Başbakanı -vaktiyle Dışişleri Bakanıydı- Şimon Peres, Türkiye'ye geldiğinde, çok 
açıkça şunu ifade etti, dedi ki: "Su kaynaklan, insanlığın müşterek malıdır." Yani, bunun anlamı, 
bizim, su bakımından zengin olan ülkelerin su kaynakları üzerinde hakkımız var ve Türkiye, su 
zengini bir ülkedir; dolayısıyla, bize su vermek durumundadır. Yine, bir beyanında şunu ifade etti: 
"Gerekirse, su için biz savaş yaprtnz." 

Şimdi, bu talepleri, yani, su bakımından yoksul olan ülkelerin, hem de bizimle sınırdaş olma
yan, ancak, aynı bölgede bulunan ülkelerin su taleplerinin dışında, bir de, sınır aşan sulanmız var. 
Biraz evvel, çok değerli Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız Hüsnü Doğan Bey, detaylı bilgiler 
verdi; ben detayına girmeyeceğim. Şu anda, bizim güney komşularımızla ilgili, üç müşterek suyu
muz var; sınır aşan su. Bunlardan bir tanesi Fırat, bir tanesi Dicle; Türkiye'den doğuyor, Suriye ve 
Irak'tan Basra Körfezine dökülüyor. Buna mukabil, bir de Asi Irmağı var; bu da, Ürdün'den doğu
yor, Suriye'den geçiyor, Türkiye'ye geliyor ve Akdenize dökülüyor. 

Şimdi, bu suların da, bu ilgili devletler arasında, belli bir anlaşma çerçevesinde; nasıl kullanı
lacağının, bir prensibe bağlanması gerekiyor. Bir yandan da, bizden su talep eden, bizimle komşu 
olmayan, müşterek bir suya sahip olmadığımız bu ülkelerin taleplerini incelerken, acaba, Türki
ye'nin su kaynakları bakımından durumu nedir; bunu, gözden geçirmekte fayda var. Acaba, Türki
ye su zengini bir ülke mi, su fakiri bir ülke midir? 

Muhterem milletvekilleri; su kaynakları nasıl teşekkül ediyor; Cenabı. Hakkın lütfuyla, yağ
mur şeklinde, kar şeklinde, dolu şeklinde bulutlardan yeryüzüne su düşüyor. Ortalama olarak, Tür
kiye üzerine, bütün Türkiye sathına yılda düşen su miktarı, aşağı yukarı 500 milyar metreküptür. 
Bu suyun tamamı akış haline geçmiyor; nehirlerde ve çaylarda akış haline geçen, yine, ortalama 
olarak -belki elli altmış yıllık akışın ortalaması olarak- bir yılda yaklaşık 186 milyar metreküptür; • 
ancak, bu suyun tamamını, biz, çeşitli sebeplerle kullanamıyoruz; bunlardan bir.kısmı coğrafî du
rum itibariyle doğduğu yerden dosdoğru denize dökülüyor, kullanamıyoruz; buharlaşmayla kaybo
luyor, yeraltı suyuna inkılap ediyor; bir de deniz suyunun nehirlere girmemesi için birkısım suyun 
mutlaka nehirde bırakılması lazım; netice olarak, -yine, biraz evvel Hüsnü Doğan Beyin ifade etti
ği gibi- bunun ancak 95 milyar metreküpünü kullanabiliyoruz. 
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Şimdi, Türkiye'nin su kaynaklarının -nehirlerimizin, çaylarımızın- bir özelliği var; fevkalade 

düzensiz. Bir kere, yağış düzensiz; bir tarafta, Suriye hududunda, yılda, aşağı yukarı 300 milimet
re yağış olurken, Rize taraflarında, yılda ortalama 2 000 milimetre, belki 2 000 milimetrenin üstün
de yağış oluyor: DoIayısıyla,-yıldan yıla ve bölgeden bölgeye büyük değişiklikler var su kaynakla
rımız bakımından. t 

Şimdi, dolayısıyla -biraz evvel güzel bir örnek verdi Sayın Doğan- Fırat Nehrinin minimum 
ve maksimum su durumu, hakikaten, inamlamayacak kadar büyük değişiklikler gösteriyor; yılda 
160 metreküp/saniyeye düştüğü, feyezan mevsiminde 8 bin metreküpe kadar çıktığı ve bunların 
mutlaka arkasında çok geniş hazne hacmi olan barajlarla regüle edilmesi ihtiyacı var. 

Biz, bu suları ne için kullanacağız? Elbette ki birinci ihtiyacımız içme ve kullanma suyu. Ge
lişmiş ülkelerde nüfus başına günde tüketilen su aşağı yukarı 500 litre civarındadır. Şu anda Tür
kiye ortalaması aşağı yukarı 150 ilâ 200 litre civarında; ama, gelişmiş ülkelerde 500 litrenin bile 
üstünde. Demek ki 65 milyon nüfusumuza göre -inşallah köylerimizde bile ileri bir su kullanma 
standardı temin ettiğimiz takdirde- minimum 12 milyar metreküp içme ve kullanma suyuna ihtiya
cımız var. 

Biraz evvel konuşan arkadaşlarımız yine detaylı bilgiler verdiler, Türkiye'nin ancak bugünün 
teknik ve ekonomik şartlarına göre şu anda 8,5 milyon hektar, teknik ve ekonomik bakımdan sula
nabilir arazisi var. Bundan elli sene sonra teknoloji öyle bir gelişebilir ve ürün fiyatları öylesine ar
tabilir ki, şu anda ekonomik bakımdan sulanması uygun olmayan tarım arazilerimiz sulanabilir ha
le gelebilir. Bu ahvalde, ortalama olarak, bendeniz kabul ediyorum ki, aşağı yukarı 10 milyon hek
tar araziyi sulamamız gerekir. 

Şimdi, gerek içme suyu gerek sanayinin ihtiyacı olari.su gerekse sulamanın ihtiyacı olan su, 
yapılacak çok kaba tahminlere göre, aşağı yukarı 130 milyar metreküptür; ancak nehirlerimizden 
95 milyar metreküp su alabildiğimizi biraz evvel ifade ettim, yeraltı sularından 12 milyar metreküp 
su aldığımız takdirde, bir tarafta 130 milyar metreküp suya ihtiyaç, buna mukabil 107 milyar met
reküp suyumuz var; demek ki Türkiye, su fakiri bir ülkedir. Su zengini ülkeler, milletlerarası stan
dardı şöyle tarif ediyorlar: Bir ülkede nüfus başına yılda isabet eden su 10 bin metreküp ve bunun 
üstündeyse o ülke, su zenginidir. Türkiye'nin durumu ne: Biraz evvel bahsettiğim rakamı 65 mil
yona böldüğümüz takdirde, bizde 10 bin metreküp yerine, ancak 1 500 metre küp su isabet ediyor. 

Bizim su zengini olmadığımızın en tipik örneklerinden bir tanesi şu: Biraz evvel arz etmiştim; 
Fırat, Dicle, Kızılırmak ve Menderesleri vesaire hepsini ekledik, bizim yıllık su potansiyelimiz 186 
milyar metreküptür. Peki, Karadeniz'e dökülen bir tek Tuna Nehrinin su potansiyeli ne kadar; yıl
da 206 milyar metreküp. Yani bir tek Tuna Nehri, bizim bütün su kaynaklarımızın, nehirlerimizin 
suyundan daha fazla su geçirebiliyor. 

Netice olarak, biz hesabımızı yaparken, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını ve dolayı
sıyla suyumuzu fevkalade dikkatli ve akıllı kullanmamız icap ettiğini, peşin olarak arz etmek isti
yorum. 

Sayın Bakan biraz evvel, Fırat, Dicle ve Asi nehirleriyle ilgili olarak görüşlerini ifade ettiler, 
bunlara aynen iştirak etmemek mümkün değil. Bu vesileyle, Hüsnü Doğan gibi, bu sahada çalışmış 
teknik birinin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve dolayısıyla Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün yönetiminde bulunuşunu -meseleyi en iyi bilenlerden birisi olduğu için- büyük bir şans 
olarak ifade etmek isterim. • 

Fırat, Dicle Nehirleri ve Asi Irmağıyla ilgili, aşağı yukarı 60'lı yıllardan beri, müzakereler ya
pılmaktadır. Bendeniz vaktiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde görevliyken -yanılmıyorsam 
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1964 yılında- daha o zaman Bağdat'taki bir müzakereye, şu anda ANAP Milletvekili olan Sayın 
Korkut Özal'la beraber iştirak etmiştik -demek ki, aşağı yukarı bu müzakerelerin 40 yıllık mazisi 
var- fakat maalesef, bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. 

Türkiye'nin, taahhüt etti demeyelim de, bir nevi, Fırat Nehrinden saniyede'500 metreküp su
yun, nehir yatağına bir süre bırakılacağı yolundaki rahmetli Ozal'ın vaadi, aslında, Suriye ve Irak 
için yapılabilecek en büyük ikramdır. Buna rağmen, Suriye, şu anda, hatırlayacaksınız, özellikle, 
Arap ülkelerinin önemli bir kısmını organize ederek, Türkiye'ye karşı bir lobi oluşturma gayretinin 
içerisindedir ve bu çalışmalar içerisinde, şu anda İsrail'i de yanına almış durumdadır. Diyeceksiniz 
ki, İsrail'le, Suriye'nin, Arap ülkelerinin ne alakası var; bunu biraz sonra arz edeceğim. 

Arap ülkelerinin Suriye'nin tezine ilgi göstermesinin sebebi, aşağı yukarı, Arap ülkelerinin pek 
çoğunun, bu sınır aşan sularda, genellikle mansab ülkeleri oluşu; yani, su kaynaklarının başında bu
lunmayışıdır. Suriye bir mansab ülkesidir, Irak bir mansab ülkesidir, Nil sebebiyle, Mısır bir man
sab ülkesidir. Dolayısıyla, problem, aşağı yukarı, onların hepsi için geçerlidir; dolayısıyla, Suriye 
tezine yardımcı olmaktadırlar. 

Bu .meselenin detayına girmeden önemli bir hususu ifade etmek istiyorum: Biz, baştan beri, 
Suriye ve Irak'la meseleler müzakere edilirken, Dicle, Fırat ve Asi Irmağı bir arada mütalaa edile
rek müzakere edilsin istedik; buna mukabil, Irak da, Suriye de "hayır önce Fırat'ı bir müzakere ede
lim" dediler. Tabiî, bu bir nevi açıkgözlük. Niye; çünkü, Fırat Nehrinden, bu havzada gerek Suri
ye'nin gerek Irak'ın gerek Türkiye'nin sulanabilir toprak potansiyelinin talebi olan su miktarı, Fırat 
Nehri sularından daha fazla. Dicle Nehri, Fırat Nehrinden çok daha büyük bir nehir, Fıratın yıllık 
su potansiyeli 35 milyar metreküp; buna mukabil, Dicle Nehrinin su potansiyeli 48 milyar metre
küp; buna mukabil, Türkiye, Dicle'den ancak 8 ilâ 9 milyar metreküp su kullanabiliyor. Suriye'nin, 
âdeta Dicle'den istifade şansı yok. Dolayısıyla, Irak, Dicle bir kenarda dursun; çantada keklik, aşa
ğı yukarı 40 milyar metreküp geliyor, "Fırat'tan da ne kadar fazlasını alırsam..." diyor. Buna mu
kabil, Suriye de şöyle bir haksız davranışın içerisinde: Asi Irmağını görüşmek istemiyor. Diyor ki 
"Asi Irmağı sizi niye ilgilendiriyor? Asi Irmağı Ürdün'den çıkar Suriye topraklarından Akdeniz'e 
dökülür." Hâlâ, bu akılsızlar, Hatay'ı Suriye toprakları içerisinde mütalaa ettikleri için, Asi Irmağı
nı görüşmek istemiyorlar. 

Şimdi, komşumuz olmayan, ancak, aynı bölgede bulunduğumuz bazı ülkelerin su talepleriyle 
ilgili önemli bir noktaya gelmek istiyorum. Biliyorsunuz, bir süreden beri, gerek Amerika'nın ge
rek Avrupa Birliğindeki ülkelerin telkiniyle, onların baskısıyla, Ortadoğu barış çalışmaları yapıl
maktadır. Malum, Ürdün ile İsrail arasında bir anlaşma yapıldı; aynı şekilde, İsrail ile Suriye ara
sında bir anlaşma yapılsın, böylece, Ortadoğu'ya bir barış vasatı gelsin isteniyor. Ancak, bunun te
min edilebilmesi için, İsrail'in, haksız olarak işgal ettiği topraklardan çekilmesi lazım, gerek Golan 
Tepelerinden gerek Batı Şeria'dan. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, ben, size süre verdim. 

Buyurun Sayın Kutan. 

M. RECAİ KUTAN (Devamla) - İsrail, bu topraklarda kalmakta niye direniyor; çünkü, şu an
da, İsrail'in ihtiyacı olan suyun en büyük kısmı Ürdün Irmağından, bunun önemli bir kolu olan Yar-
muk Irmağından ve Golan, Batı Şeria'daki yeraltı sularından temin ediliyor. İsrail, bu sulardan vaz
geçemiyor. Suriye ile anlaşma yapması lazım; bu topraklardan çekilmedikçe de mümkün değil. O 
halde, İsrail'e, dışarıdan, şu anda kullandığı su kaynaklarının dışında bir su temin edilmesi gerekir. 
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Bu maksatla, biraz evvel okunan önergenin gerekçesinde de ifade edildiği gibi, İsrail'deki uz

manlar çeşitli alternatifler geliştirdiler; acaba, İsrail, şu anda kullandığı su kaynakları yerine nere
den su temin edebilir; bunlardan bir tanesi Nil Nehridir; Nil'den temin etsin; ama, buna, Nil ile il
gili ülkeler izin vermiyorlar. 

Diğer bir ülke Lübnan; Litani Irmağı... Teknik olarak biliniyor ki, Litani Irmağında, Lübnan'ın 
Şu andaki ihtiyacından fazla su var; aşağı yukarı yirmi otuz yıl bu fazlalık devam edecek; ancak, 
Lübnan, Litani Irmağından su vermiyor; niçin; diyor ki: "Ben İsrail'in yapısını biliyorum. İsrail'i, 
yaklaşık 5,5 milyonluk nüfusa sahip olan bir ülke gözüyle görmüyorum; bunun arkasında Ameri
ka var, bunun arkasında Batılı ülkeler var; dolayısıyla, ben, elimi verdim mi kolumu kaptırırım, bir 
kere verdim mi, geriye dönüş mümkün değil." 

Şimdi, onun dışında, ısrarla üzerinde durulan formül; Türkiye, Suriye'ye biraz daha fazla su 
versin, Suriye de, Ürdün Irmağındaki su kaynaklarından İsrail'e imkân tanısın ve böylece bu mese
le halledilsin. Yani, bu ihtilafın faturası, şu anda, Türkiye'nin üzerine çıkarılmak isteniyor. Biraz 
evvel dedim ki, Türkiye'ye karşı meydana gelen cephenin içerisinde İsrail de var; İsrail, bu sebep
le, Suriye ile ayni cephededir. Yani, Türkiye, 500 metreküp/saniyelik bir suya ilaveten biraz daha 
fazla su verecek ve Suriye de, Ürdün Irmağından İsrail'e su verecek. 

* Bunun dışında, biraz evvel, yine, Sayın Bakan ifade etti; Manavgat Projesi ve Barışsuyu Pro
jesi gibi projeler de geliştirildi. Muhterem arkadaşlarım, Manavgat Projesi üzerinde biraz durmak 
istiyorum. Meseleye, umumiyetle şöyle bakılıyor: Yahu, şu arıda, denize, boşa akan bir su var. Ni
çin, ben, bunu, götürüp de, mesela, İsrail'e veyahut da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

. BAŞKAN - Sayın Kutan, ben, size ne kadar süre vereyim efendim? 

M. RECAİ KUTAN (Devamla) - 2 dakika süre verirseniz toparlayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki, size 3 dakika süre veriyorum. 

Buyurun efendim. 

M. RECAİ KUTAN (Devamla)-Teşekkür ederim. 

Şimdi, bendeniz, meseleye böyle bakmıyorum. Üzülerek ifade edeyim ki, Türkiye'nin, uzun 
vadeli ve iyice incelenmiş, irdelenmiş bir dış politikası yok. Aynı şekilde, su kaynaklarımızla ilgi
li de bir dış politikası geliştirilmiş değil. Bendeniz, meseleye, Manavgat'tan, bir miktar suyu, tica
rî amaçlarla İsrail'e veya ihtiyacı olan ülkelere satma diye bakmıyorum, bu kadar basit değil. Me
sele, bizim, uzun vadeli genel siyasî politikamız içerisinde, acaba su kaynakları hakkında ne gibi 
kararlar vereceğiz... Bunu, uzun vadeli dış politikamız içerisinde mütalaa etmediğiniz takdirde, fev
kalade büyük yanılgı içerisine gireriz muhterem milletvekilleri. 

Biraz evvel arz ettim, şu anda İsrail'in nüfusu 5,5 milyon civarında; ancak, İsrail'in niyeti, Rus
ya'da bulunan 2 milyon Yahudiyi de bu topraklara getirip yerleştirmektir; ancak, bunların ihtiyacı 
olan su, şu anda İsrail'de mevcut değildir, 

Yine, aynı şekilde, biliyorsunuz -özellikle son günlerde ortaya çıktı- bugün, gerek Amerika ge
rek Batılı diğer ülkeler, Ortadoğu'ya lider ülke yapma gayretinde oldukları ülke İsrail'dir. Yakın bir 
zamana kadar, özellikle Rahmetli Özal döneminde, Türkiye, Ortadoğu'nun lider ülkesi namzeti idi; 
fakat, politika birdenbire değişti ve dikkat ederseniz, şu anda İsrail öne çıkarılmak istenmektedir. 
Dolayısıyla, bizim uzun vadeli politikalarımız muvacehesinde, Manavgat Projesine de Barışsuyu 
Projesine de mutlaka bakmamız ve bu politikalar içerisinde, su verecek miyiz vermeyecek miyiz, 
gözden geçirmemiz lazımdır. 
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Yine, diyelim ki, bu Manavgat Projesini, sırf ticarî maksatlarla geliştireceğiz. Peki, müdebbir 

bir tüccara yakışan, bu işin pazarlığını önceden yapmak değil midir?! Biraz evvel Sayın Bakan 
ifade etti, bu projenin ikmali için aşağı yukarı 80 ilâ,90 milyon dolara ihtiyaç var. Projenin inşaat 
kısmı için vaktiyle yapılan ihale 90 milyon dolar idi; demek ki, bu, aşağı yukarı 200 milyon dolar
lık bir projedir. Bu suyu kime satacaksınız, kaça satacaksınız; bunun pazarlığını yapmadan, şu an
da 40-50 milyon dolar için bile kırk kapıyı dolaştığımız bir dönemde, kendi millî bütçenizden 200 
milyon doları yatırmanın, müdebbir bir ticaret anlayışıyla telif edilmesi, bendenizin kanaatine göre, 
mümkün değildir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
M. RECAİ KUTAN (Devamla) - Son cümlemi söyleyeceğim Sayın Başkan. 
Dolayısıyla muhterem milletvekilleri, mesele, hakikaten ciddîdir. Bu itibarla, Zeki Ünal ar

kadaşımızın verdiği önergenin, enine boyuna müzakere edilmesi ve Yüce Meclis tarafından mesel
eye ıttıla kesbedildikten sonra bir karar verilmesinde, millî menfaatlarımız bakımından fayda 
görüyorum. 

Bu itibarla, biz* Refah Partisi olarak, bu önergeye müspet oy vereceğiz. Bunu, muhterem 
heyetinize arz ediyorum ve hepinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kutan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, sırasıyla, Sayın CHP Grubuna, sonra DSP Grubuna, sonra da DYP 

Grubundan Sayın Osman Berberoğlu arkadaşımıza söz vereceğim; ancak, kısa bir ara vermem 
lazım. 

Saat 17.20'de tekrar toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 17.10 

' O' : 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.23 

BAŞKAN: Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 
———,——— şg . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
L- Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın daha iyi değerlen

dirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/15) (Devam) 

BAŞK,AN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Öztop; buyurun efendim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri zabıtlardan takip buyuracaklar galiba efendim... 
Buyurun Sayın Öztop. 
CHP GRUBU ADINA YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ye

raltı ye yerüstü su kaynaklarımızın daha rasyonel kullanımını sağlamak, komşu ülkelerle olan so
runlara çözüm bulmak ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanmakta olan proje hakkında Meclisimi
zi ve halkımızı bilgilendirmek amacıyla, Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşı tarafından 
verilen Meclis araştırması önergesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, Yüce Heyetinizi, şahsım ve Cumhuriyet Halk Parti
si Grubu adına saygıyla selamlıyorum: 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, su, hayattır. İnsanlığın varoluşundan bu yana, su, strate
jik bir öneme sahip olmuştur. Günümüzde de bu böyledir, bundan sonra öneminin gittikçe daha da 
artacağını bilim adamları altını çizerek vurgulamaktadırlar. 

Ülkemizde yapılan değerlendirmelere göre, yıllık 95 milyar metreküp yerüstü, 12 milyar met
reküp yeraltı suyu olmak üzere, toplam 107 milyar metreküp su potansiyeli bulunmaktadır. Bu po
tansiyelin, mevcut tesislerin sağladığı olanaklarla kullanımı, ne yazık ki, yeterli düzeyde değildir. 
Her yıl, ancak, yerüstü kaynaklarımızın 27,5 milyar metreküpü, yeraltı kaynaklarımızın da 7,6 mil
yar metreküpü olmak üzere 35 milyar metreküpünü kullanabilmekteyiz, 72 milyar metreküp su ise 
boşa gitmektedir. Başka bir anlatımla, Türkiye, maalesef, toplam su potansiyelinin yüzde 33'ünden 
yararlanabilmekte, yüzde 67'sinden ise ne yazık ki yararlanamamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis araştırma önergesinde, ülkemizin, yeraltı ve ye
rüstü su kaynakları itibariyle zengin bir ülke olduğu ifade edilmektedir. Öncelikle, bu konunun 
açıklık kazanması gerektiğini düşünüyorum. Bir ülkenin su kaynakları bakımından zengin sayıla-
bilmesi için, kişi başına tüketilen yıllık su miktarının 10 bin metreküpten fazla olması gerekiyor. 
Bilimsel doğrular bunu öngörüyor. Ülkemizde ise kişi başına tüketilen yıllık sû miktarı 1 750 met
reküptür. Ülkemizin toplam su potansiyelinin tamamını kullanabileceğimizi varsaysak bile, bugün
kü nüfusumuz dikkate alındığında, kişi başına yıllık su tüketimi, ancak 5 400 metreküpe ulaşmak-
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tadır ki, bu rakam, su zengini bir ülke için ölçü kabul edilen 10 bin metreküpün yarısını biraz geç
mektedir. Kısacası, Türkiye, su zengini bir ülke değildir. 

Sayın Başkan, nüfusumuzun çok büyük bir bölümü ülkenin batısında yaşamaktadır. Oysa, su 
kaynaklarımızın, özellikle yerüstü su kaynaklarımızın büyük kısmı, nüfusun az olduğu doğuda, gü
neydoğuda bulunmaktadır. Bu husus da dikkate alındığında, su kaynaklarımızın, özellikle batı böl
gemiz için yetersiz olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, su kaynaklarımızdan, kullanma suyu olarak tüketilmesinin yanı sıra, 
sulama, elektrik üretimi ve sanayide de yararlanmaktayız. Kullanma suyunun, başta büyük kentle
rimiz olmak üzere, pek çok yerleşim yerinde yetersiz kaldığı bilinen bir gerçektir. O nedenle, hal
kımızı canından bezdiren su kesintileri, artık, olağan karşılanmaktadır. Resmî verilere göre, 1995 
yılı itibariyle 76 bin dolayındaki toplam yerleşim biriminin yüzde 15'inde; yani, 11 373'ünde yeter
li su bulunmamaktadır; 15 677 yerleşim biriminde ise; yani, yerleşim birimlerinin yüzde 20'sinde 
ise, sağlıklı bir içme suyu yoktur. Bu rakamlar, su kaynaklarımızdan rasyonel biçimde yararlana
madığımızı açıkça göstermektedir. 

Su kaynaklarımızın tarımda kullanımının da yeterli olduğunu söylememiz mümkün değildir. 
Bilindiği gibi, tarım, ülke ekonomisinde hâlâ büyük ağırlığa sahip.bulunmaktadır; faal nüfusumu
zun yarıdan fazlası tarımda istihdam edilmektedir, 

Ülkemizin 28 milyon hektar olan tarım arazisinin, mevcut su potansiyelimize göre, 12,5 mil
yon hektarı ekonomik olarak sulanabilecek durumda olmasına rağmen, şu anda sulanabilen arazi 
4,5 milyon hektardır. Devlet Su İşleri tarafından sulamaya açılan alan ise, 1,93 milyon hektar olup, 
bu rakamlar, su potansiyelimizin sulamada da yeterince değerlendirilemediğini ortaya koymaktadır. 

^Mevcut durumun devam etmesi halinde, yıllık yüzde 2,2 olan nüfus artışıyla birlikte, yakın ta
rihte, tarımsal üretim bakımından kendi kendine yeten ülke olmaktan çıkar, her türlü gıdayı ithal 
etmek zorunda kalan bir ülke durumuna düşebiliriz. 

İşte, bu nedenle, zaman kaybetmeden, su kaynaklarımızdan, özellikle tarımda etkin biçimde 
yararlanabilmek amacıyla, Türkiye, gerekli çabayı göstermek zorundadır. Başlatmış olduğumuz 
baraj, gölet gibi yatırımları hızla tamamlayıp, tarımın hizmetine sokmak mecburiyetindeyiz. Bu ta
leplerimizin, ülke gerçeklerinden kopuk olan, uzak olan 1996 bütçesiyle gerçekleşmeyeceğini de 
biliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ülkede kimimiz "Barajlar Kralı" ilan edildi, kimimiz 
"GAP'ı gaptırmam" dedi, ülke "GAP senin eserin, benim eserim" tartışmasıyla meşgul edildi; ama, 
tüm bunlar, yukarıda vurgulamaya çalıştığım gerçekleri ortadan kaldıramadı. Su kaynaklarımızı 
yeterince değerlendiremedik, topraklarımızdan istenilen verimi alamadık. Artık, yeni bir anlayış ve 
yaklaşımla yola çıkmalı, su kaynaklarımızı, bilimin gösterdiği yolda değerlendirmeliyiz. 

Sayın Başkan, su kaynaklarımızdan, sanayide ve elektirik enerjisi üretiminde de istenilen dü
zeyde yararlanabildiğimiz! söylemek mümkün değildir. Bilimsel verilere göre, ülkemizin hidro
elektrik enerji potansiyeli 115 milyar kilovatsaat olmasına karşın, bugün, sadece 36 milyar kilovat-
saatlik bölümünü kullanabiliyoruz. Ne yazık ki, geri kalan potansiyelimizi değerlendiremiyoruz, 
sularımız boşa akıyor. Oysa, yapılan resmî araştırmalar, 1995'ten 2000 yılına kadar geçecek 5 yıl 
içinde elektrik enerjisi talebimizin yüzde 50 artacağını ortaya koymaktadır. Eğer, ülkeyi karanlık
ta bırakmak istemiyorsak, sanayinin durmasını istemiyorsak, bugünden tezi yok, yeni santrallerin 
devreye sokulması için seferber olunması gerekmektedir. Şunu unutmayalım ki, enerji darboğazı
na girecek Türkiye, hayat damarları tıkanan, nefes alamayan bir ülke durumuna düşecek, yeni sos
yal ve ekonomik sorunlar altında ezilecektir. . 

- 127 -



T.B.M.M. B : 3 5 10 .4 .1996 0 : 2 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, izninizle, araştırma önergesinin önemli bir bölü

münü oluşturan, Manavgat Çayı üzerinde uygulanmakta olan projeyle ilgili görüşlerimi sunmak is
tiyorum: Manavgat Çayının yıllık ortalama akışı, saniyede 150 metreküp olup, yıllık su potansiye
li 4,7 milyar metreküptür. Bu rakam, Türkiye'nin toplam su kaynaklarının yüzde 2,5'ine tekabül et
mektedir. Bilindiği gibi, Manavgat Çayı üzerinde Oymapınar Barajı ve büyük bir hidroelektrik 
santralı bulunmaktadır. Arkasından da Manavgat Çayı gelmektedir. Manavgat Çayı -moda deyim
le- dizginlenmiştir. Manavgat Çayının suları, ekonomimize gerekli katkıda bulunduktan sonra, do
ğa yasası gereği, denizle buluşmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, 1980'li yılların sonlarında, başta İstanbul olmak üzere pek 
çok turistik yöremizde su sıkıntısı baş göstermesi üzerine, soruna kökten çare aranmaya başlanmış, 
mevcut su kaynakları tek tek değerlendirilmiş, bu konuda en uygun kaynak olarak Manavgat Çayı 
görülmüştür. Arap Yarımadası ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, su sıkıntısı çeken ülkelerin 
de su talebinde bulunacağı dikkate alınarak, ileride gelişecek Türkiye projelerini kısa dönemde et
kilemeyecek bir miktar suyun da, deniz yoluyla pazarlanmasını amaçlayan Manavgat Çayı Su Te
mini Projesi geliştirilmiştir. 

Bu projeyle, Manavgat Çayı su miktarının yüzde 4'U olan 182,5 milyon metreküp su verilme
si öngörülmüştür ki, bu miktar, Türkiye kaynaklarının binde 2'sinden azdır. Günlük 250 bin metre-
küp.ham su ve 250 bin metreküp arıtılmış su elde edilmesi planlanmıştır. Söz konusu projeyi, Ka
mu Ortaklığı İdaresi adına, 20 Mart 1991 tarihinde yapılan protokol gereği Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü yürütmektedir. Finansmanının tümü, Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel 
Müdürlüğünce karşılanan projenin, bir aksama olmadığı takdirde* 1997 yılı içinde hizmete girme
si öngörülmüştür. 

Sanıyorum, araştırma önergesinin ağırlığını, Manavgat Çayı üzerinde uygulanmakta olan pro
je teşkil etmektedir. Manavgat Çayı, hepimizin bildiği gibi, Anadolu'dan doğmakta ve ülkemizde 
denize dökülmektedir. Barajlarla dizginlendikten sonra, boşa akan Manavgat Çayı sularının değer
lendirilmesi, ülke ekonomisi açısından son derece de önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
böyle bir projenin hayata geçirilmesini, Manavgat açısından da ülkemiz açısından da olumlu bulu
yoruz. 

Manavgat Çayı sularının kullanımı konusunda Türkiye'nin tam bir tasarruf hakkı vardır; kim
senin buna ilişkin bir kayıt getirmesi söz konuşu olamaz. Manavgat Çayı sularının tasarrufluyla, sı
nırı aşan ırmakların konumunu bir tutmak son derece yanlıştır, ülkenin zararınadır. Türkiye, Ma-
navgatın suyunu ister yurtiçinde isterse yurtdışında, istediği ülkeye satar; bu ülke, Ürdün de İsrail 
de Suudi Arabistan da olabilir. Karadenizin fındığını, Eğenin tütününü, Çukurovanın pamuğunu, 
nasıl istediğimiz ülkeye satıyorsak, Manavgatın suyunu da öyle satabiliriz. 

Burada, bir hususu Yüce Heyetinizin dikkatine sunmak istiyorum: Satarız; ama, satarız der
ken, Türkiye'nin geleceğini sıkıntıya sokabilecek, Türkiye'yi gelecekte bağlayabilecek bir taahhü
dün altına da, Türkiye, kesinlikle girmemelidir. Ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak, halkın 
çıkarları da gözardı edilmeden, ne gerekiyorsa, günün şartlarına göre, o yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, uluslararası ilişkilerde, ebedî dostluk da ebedî düşman
lık da yoktur. Önemli olan Türkiye'nin çıkarlarıdır, Türk halkının menfaatidir. Dış politikada, duy
gular değil, sağduyu ve mantık egemen olmalıdır. Fobilerle bir yere ulaşılamaz; olsa olsa, ulusla
rarası camiada hayat kırıklıklarına uğranılır. Bağnaz politikalarla ve İsrail fobisiyle, uygar dünya
nın dışında, ortaçağ özlemcisi ülkelerin safında yer tutmayı marifet sayanlar, Manavgat Çayını ba
hane ederek, bir yere ulaşabileceklerini sanıyorlarsa aldanıyorlar. (RP sıralarından gürültüler, "Ne 
alakası var!.." sesleri) 
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Niye alınganlık gösteriyorsunuz, anlayamadım!.. 
AHMET DOĞAN (Adıyaman) - Neyi konuşuyorsun?!. 
YUSUF ÖZTOP (Devamla) - Ne konuştuğumu biliyorum ben. 

AHMET DOĞAN (Adıyaman) - Bilmiyorsun... 

YUSUF ÖZTOP (Devamla) - Biliyorum... Gayet iyi biliyorum. 

Türkiye'nin, kısır, dar görüşlü, bağnaz yaklaşımlara değil; dengeli, geniş ufuklu, ülkeye yeni 
atılımlar kazandıracak, tutarlı, Yüce Atatürk'ün "yurtta barış, dünyada barış" ilkesini bayrak yapan 
politikalara gereksinimi bulunmaktadır. 

M. ZİYATTİN TOKAR (Ağrı) - Memleketi satın!.. 

YUSUF ÖZTOP (Devamla)-Kim satıyor?!. însaf ediniz... 
Sayın milletvekilleri, bizim dağlarımızdan doğan ve topraklarımız dışına çıkan önemli akarsu-

larımızdan ikisi, Dicle ve Fırattır. Bu nehirlerimiz üzerinde, Türkiye'nin kaderini değiştirecek, 
enerji ve tarımsal üretimi katlayacak, istihdamı büyük oranda artıracak ulusal bir projemiz onurla 
yükselmektedir; adı, GAP; yani, Güneydoğu Anadolu Projesidir. Bu projeden, komşularımız Suri
ye ve Irak'ın memnun olmadığını; özellikle Suriye'nin, Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum takın
dığını; PKK'yı, Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullandığını, artık, sağır sultan bile duydu. Türki
ye'nin uzattığı zeytin dalını ve dostluk elini sürekli reddeden bir tavır sergileyen komşumuz Suri-
ye'nin? uluslararası konjonktürden de yararlanarak, son Arap Birliği toplantısında, Türkiye'ye kar
şı bir cephe oluşturmaya çalıştığını da biliyoruz. GAP'ın durdurulmasını talep eden ve uluslararası 
finans kuruluşlarını, Fırat ve Dicle sularının yeniden paylaşımı konusunda, üç ülke arasında bir an
laşma sağlanıncaya kadar, yaptırım uygulamaya çağıran Arap Birliğinin, Türkiye'ye karşı takındı
ğı bu tutum; kabul edilemez; Türkiye, böyle bir şantaja boyun eğemez... 

Bizden ne isteniyor... Türkiye, Suriye'nin ihtiyacı olan suyun on katını bu ülkeye verdiği hal
de, Suriye, terörü bir koz olarak kullanmaya devam ediyor; ama, bunu sürekli inkâr ediyor. PKK'yı 
desteklediği sürece, Türkiye'nin, Suriye ile yeni bir anlaşma için masaya oturması, ülke yararına 
değildir. 

Komşularımızın böylesi anlaşılmaz ve hasmane tutumlarına karşın, Meclis kürsüsünden, Arap 
Birliğinin ağzıyla konuşan bir siyasî anlayışın, ülkemiz açısından bir talihsizlik olduğunu da Yüce 
Heyetinize sunmak istiyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Böylece, Türkiye'ye kar
şı, cephe açanlara destek verecek ya da o yolda yorumlanabilecek bu tür tutumlara karşı, Cumhu
riyet Halk Partisi,,sonuna kadar mücadele edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi, ulusal sorunların, halkın gözü 
önünde, demokratik sistemin kuralları çerçevesinde, en geniş katılımla tartışılmasından yanadır. Ne 
var ki, araştırma önergesinin hazırlanışında, sunuluşunda, teknik ve ekonomik bir yararın gözlen
diğine, beklendiğine inanmıyoruz. Kanaatimizce, bu araştırma önergesinin temelinde, toplumsal 
yarardan çok, sayın önerge sahiplerinin mensup oldukları siyasî partinin propagandasına yönelik 
amaç, ağır basmaktadır. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, araştırma önergesine olumlu oy vermeye
ceğimizi açıklıyor; hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP, DYP, ANAP ve DSP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Öztop, teşekkür ediyorum efendim. 
Anlaşılıyor ki, Sayın Öztop, Sayın Kutan'ı dinleme fırsatı bulamamış; zabıtları okumasında 

fayda var. (RP sıralarından alkışlar) 
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• ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Kutan'ın avukatı' mısınız Sayın Başkan?!. 

AYHAN FIRAT (Malatya) - Sayın Başkan, sizi ilgilendirir mi bu... 
BAŞKAN - Şu anda Başkanım efendim; iyi bilirsiniz, oy verdiniz... 
AYHAN FIRAT (Malatya) - Sizi ilgilendirir mi Sayın Başkan... Tarafsızlığınız nerede!.. (RP 

sıralarından "Tarafsızdır" sesleri) 

BAŞKAN - Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Fikret Uzunhasan; buyurun efendim. 
(DSP sıralarından alkışlar) ' . . ' ' • 

Süreniz 20 dakidadır. 

DSP GRUBU ADINA FİKRET UZUNHASAN (Muğla) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; su kaynaklarımızın araştırılmasına yönelik olarak verilen Meclis araştırması önerge
si üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 
Yüce Meclisi, Partim ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama, değerli hocam hidrolik profesörü Kâzım 
Çeçen'in "Gökten yağmur olarak düşen bir damla su, sanayide, tarımda hiç kullanılmadan akarsu-
lara karışıp denize gidiyorsa, bu, memleket için çok büyük bir kayıptır" sözleriyle başlıyorum. 

Toplumların su gereksinimleri, bir yandan hızlı nüfus artışı, diğer yandan yaşam kalitesinin 
yükselmesi nedeniyle sürekli artmaktadır. Bu nedenle, dünyanın çeşitli yerlerinde, insanlar, su te
mininde sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Bu gelişmeler, suyu, önemli bir madde haline getirmekte
dir. Bu önemin, son yıllarda uluslararası politikaya dahi yansıdığı dikkate alınırsa, su için, stratejik 
bir madde demek yanlış olmayacaktır. 

Ülkemizin de üzerinde bulunduğu coğrafya, günümüzde başlayan ve gelecekte çok daha yo
ğun hissedilecek su sıkıntısını yaşamaya aday bir coğrafyadır. Ancak, bu coğrafyada Türkiye, su 
kaynakları bakımından nispeten zengin bir ülke olup, kaynaklarını akılcı bir biçimde değerlendir
mesi durumunda, bölge ülkelerinin de ihtiyaç duydukları suyun birkısmını sağlayabilir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'ye,, yılda ortalama 501 milyar metreküp yağış düşmektedir. 
Toplam yıllık yağışın ancak yüzde 37'sini oluşturan 198 milyar metreküp su, içilebilir tatlı su po
tansiyelidir. Bu miktarın da 186 milyar metreküpü yüzey suları, 12 milyar metreküpü ise yeraltı su 
kaynaklarıdır. Türkiye'nin kişi başına düşen yıllık su potansiyeli 3 263 metreküp olup, 1 600 met
reküp olarak belirlenen asgari sınırın yaklaşık iki katıdır. 

Bu genel istatistik! verilerden sonra, öncelikle, su kaynaklarımızın, GAP'ı da kapsayacak bi
çimde tarım ve enerji sektörleri bakımından önemine, daha sonra da, sahip olduğumuz bu kaynak
ların uluslararası politikada ülkemize sağlayabileceği yararlara ve karşılaşabileceğimiz sıkıntılara 
değinmek yerinde olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemiz tarım sektörünün millî gelirdeki oransal payı gi
derek düşmektedir. Oysa, nüfusumuzun yarıya yakını geçimini hâlâ tarımdan sağlamaktadır. Tarı
mın millî gelire olan katkısını ve tarımla uğraşan nüfusun millî gelirden aldığı payı artırmak için, 
tarım sektöründe yaşanan üretim düşüklüğünün mutlaka aşılması gerekmektedir. 

Tarım sektöründe üretimin artırılmasında en önemli faktör ise sulamadır. Sulama projeleri, ta
rımsal üretimin artırılması, ürün çeşitliliğinin sağlanması ve üretimin istikrarı bakımından son de
rece önemlidir. 

Bu etkilerinin yanı sıra, sulama projelerinin, tarım sektörüne sağladığı dolaylı etkilerini şu şe
kilde sıralayabiliriz: 

. 1. İstihdam yaratma. 
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2. Kırsal bölgelerden kentlere göçü önleme. 

3. Nüfusun, yurt genelinde dengeli dağılımını sağlama. 

4. Tarımsal gelirdeki artış nedeniyle, ulusal gelirin uygun biçimde dağılması. 
Bu açıdan bakıldığında, Türkiye, su kaynaklarının değerlendirilmesinde, tarımı geliştirmeye 

yönelik sulama projelerine özel bir önem vermek zorundadır. 

Bugün, ülkemizin, 28,5 milyon hektarı bulan tarım arazilerinden, 25,85 milyon hektarı, teknik 
olarak, sulanma imkânına sahiptir. Ancak, Türkiye'nin mevcut sulama potansiyeli yalnızca 8,5 mil
yon hektardır. Onun da, fiilen sulanabilen kısmı 4,5 milyon hektardır. 

Kuşkusuz, bu rakamlar, oldukça yetersizdir. Türkiye, sulama projelerini, bîr an önce hayata 
geçirerek, sulanabilir tarım arazilerini artırmak ve dolayısıyla, intensiv tarıma yönelmek zorunda
dır. 

Ancak, şunu da, hemen ifade edelim ki, ülkemizde, 1954-1994 yılları arasındaki 40 yıl boyun
ca, sulamaya açılan alanlar, yüzde 2,5 artmıştır. Aynı dönemde, dünya ortalaması ise yüzde 1,3'tür. 
Bu gelişme sayesindedir ki, bugün, Türkiye, tarımsal gıda üretimi bakımından kendi kendine ye
terli bir duruma gelmiştir. 

Ülkemiz su kaynaklarının, tarım sektörü bakımından değerlendirilmesi yapılırken, GAP'a özel 
önemle değinmek yerinde olacaktır. GAP, tümüyle hayata geçtiğinde, Türkiye'nin sulanabilir tarım 
alanları, yaklaşık 1 milyon 700 bin hektar daha artacaktır. Bu da, ülkemizdeki mevcut sulama alan
larının yüzde 20'sini oluşturmaktadır. 

GAP bölgesinde planlanan sulama projeleri tümüyle hayata geçtiğinde, yörede, pamuk, sebze, 
yem ve yağlı tohum üretimlerinde önemli artışlar meydana gelecektir. Bunların yanı sıra, tarım sek
töründe istihdam gelişecek; tarıma dayalı sanayi, diğer sanayi ve ulaşım yatırımları artacaktır. Tüm 
bu gelişmeler, bölge.dışına nüfus göçünü tersine döndürecek bir ortam sağlayacaktır. GAP bölge
sinin sulu tarıma açılmasıyla birlikte, beklenen bu olumlu gelişmelerin sağlanabilmesi için: 

1. Projenin, salt ekonomik ve teknik boyutları değil, sosyal boyutları da düşünülerek, bölgede 
bir toprak reformunun yapılması zorunludur. Aksi takdirde, sulamayla birlikte verimi birkaç kat ar
tacak olan toprakların sahipleriyle, yörenin topraksız veya az topraklı halkı arasındaki gelir uçuru
mu daha kesinleşecek ve bugün güneydoğu sorununun temelini oluşturan yari feodal ilişkiler ile 
toprak ağalığı düzeni iyice kalıcı bir hal alacaktır. 

2. Yöredeki çiftçiyi sulu tarıma hazırlayacak eğitimin devlet eliyle verilmesi, üretimin ve ürün 
pazarlamasının -ihracat da dahil- ağırlıklı olarak üretici kooparatifleri eliyle yürütülmesi ve bu ko
nuda bölge halkının bilinçlendirilmesi gereklidir. 

3. Bu sosyal önlemlerin yanı sıra, teknik olarak; 
a. Tali sulama şebekelerinin tamamlanması, 
b. Toprak ıslahı ve tarla içi geliştirme çalışmalarının yapılması, 
c. Toprak koruma önlemlerinin gerçekleştirilmesi; özellikle, erozyona karşı ağaçlandırma ça

lışmalarının yapılması, 
d. Sulamaya uygun üretim desenlerinin oluşturulması zorunludur. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin su kaynaklarının, enerji bakımından çok bü

yük önemi yardır. Ülkemizin artan enerji ihtiyacı göz önüne alındığında, hidroelektrik enerji üreti
mine ağırlık verilmesinin ve HES projelerinin öngörülen tarihlerde hizmete açılmasının önemi çok 
büyüktür. 
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Su kaynaklanılın değerlendirilmesi ve geliştirilmesini destekleyen siyasî irade, Türkiye'de, her 

zaman var olmuştur. Bu alanda, potansiyelle kıyaslandığında, yetersiz de olsa önemli mesafeler 
alınmasının nedeni budur. Örneğjn, Türkiye, inşa edilen baraj sayısı bakımından, dünyada Çin'den 
sonra ikinci sırada gelmektedir. Türkiye, baraj ve sulama projelerinin mühendislik hizmetlerinde, 
kadro, teknoloji ve birikim bakımından dünyanın en ileri birkaç ülkesinden biridir. 

Su kaynaklarının ülke içi kullanımıyla ilgili, son olarak şu noktaya dikkat çekmek zorunludur: 
Su kaynaklarının ve havzalarının iyi korunması, şu tasarruf bilincinin genç kuşaklara öğretilmesi, 
su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi ve kalitelerinin artırılması projeleri mutlaka uygulanma
lıdır. Aynı şekilde, bu kaynakların en etkin kullanımı için gerekli olan depolamayı yapacak baraj 
ve göletlerin inşası için gereken kaynaklar mutlaka ayrılmalıdır. Tüm bunların izlenmesi ve uygu
lanması, su kaynaklarımızdan, daha verimli yararlanhıarnızı sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; şimdi, izin verirseniz, Türkiye'nin stı kaynakla
rının uluslararası ilişkilere yansıyan boyutları üzerinde durmak istiyorum. Konuyu, dış politika açı
sından değerlendirmeye başlamadan önce, teknik bir tespit yapmak doğru olacaktır. 

Aslında, Türkiye, ciddî bir su fazlasına sahip ülke değildir. Ülkemiz, şimdilik, tam kullanama
dığımız için, yeterli su kaynaklarına sahip görünmekle birlikte, bu kaynaklar, yakın bir gelecekte, 
gereksinmelerimizi ancak karşılayabilecektir. Üstelik, su kaynaklarımızın dağılımındaki coğrafî 
dengesizlik, bugün dahi, özellikle batı bölgelerimizde ciddî bir su açığıyla karşı karşıya kalmamı
za neden olmaktadır. 

Bugün, ülkemizde kişi başına düşen yıllık su hacmi 3 263 metreküptür. Nüfusumuzun aynı 
hızla artması durumunda bu miktar 2000 yılında 2 500 metreküpe, 2010 yılında ise 2 000 metrekü
pe inecektir. , 

Bu rakamlar, ülkemiz su kaynaklarının değerlendirilmesinde kritik değerlerdir. Kaldı ki, coğ
rafî, topografik ve teknik engeller, mevcut su kaynaklan potansiyelinden, geniş bir biçimde yarar
lanmaya olanak vermemektedir. 

Tüm bu nedenlerle, Türkiye'nin, Ortadoğu'nun var olan ve olası gereksinmelerini karşılayacak 
ölçüde suyu olduğu iddiaları, çok fazla, gerçeği yansıtmamaktadır; fakat, elimizdeki kaynakları 
akılcı biçimde değerlendirirsek ve yeterli depolama tesislerini kurabilirsek, o zaman, komşularımı
za ve bölge ülkelerine bir miktar su verecek duruma gelebiliriz. 

Türkiye, bugüne kadar, kendi topraklarında doğup, komşu ülkelere giden su kaynaklarının da
ğılımını, hiçbir zaman politik bir koz olarak kullamamış; olaya, insancıl ve teknik boyutlarıyla yak
laşmıştır. Oysa, Türkiye'nin, Fırat ve Dicle sularından yararlanma çabalarını, Suriye ve Irak, büyük 
bir tedirginlikle izlemektedirler. 

Türkiye'nin, Fırat havzası üzerindeki ilk büyük barajı olan Keban Barajının yapımı sırasında, 
Irak ve Suriye, Türkiye aleyhinde, uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmuşlardır. 
Daha sonra, GAP kapsamında yer alan barajların projelendirilmesi ve projelerin uygulanması aşa
masında, bu iki ülkenin, Türkiye aleyhtarı girişimleri devam etmiştir. Hatta, uluslararası bir dergi
de "Türkiye, su yollan üzerindeki barajlar sayesinde rezervlere sahip oluyor; bu nedenle, Suriye ve 
Irak'ın su kaynakları azalıyor" denilerek, Türkiye, suçlu gösterilmeye çalışılmıştır. Oysa, su yolla
rı üzerinde, Irak ve Suriye, Türkiye'den çok daha önce tasarrufta bulunmaya başlamıştır. Suriye, 
1974 yılında, Sovyetler Birliğinin yardımıyla, Fırat üzerinde Tabka, Asi Nehri üzerinde Restan ve 
Makerde barajları ile Cisr El Şugur Bendini inşa etmiştir. Irak ise, Fırat Nehri üzerinde Hindiye, 
Dicle Nehri üzerinde ise Eski Musul, Bakma, Dokam, Samarra ve Diyale barajlarını inşa etmiştir. 

Biraz sonra yeniden değinilecek olmakla birlikte ifade edeyim, Türkiye'nin bölgede kurduğu 
barajlar (Atatürk Barajı hariç) yalnızca enerji amaçlı olup, sulama nedeniyle, bu ülkelerin kaynak
larının azalması söz konusu değildir. Tam tersine, Irak, topraklarını, büyük ölçüde Dicle üzerinde 
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kurduğu barajlarla, Suriye ise, Fırat ve Asi Nehirleri' üzerindeki barajlarla sulamaktadır. Bu konu
da asıl şikâyetçi olması gereken ülke Türkiye'dir; çünkü, Asi Nehri üzerinde Suriye'nin kurduğu su
lama amaçlı barajların kaynaklan, bu ülke tarafından savurganca kullanılmakta, Hatay İlimizin 
Amik Ovası, bazen susuzluk, bazen de sel baskınları tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Oysa, 
Türkiye, bugüne kadar, Fırat ve Dicle havzasından, komşularının ihtiyacı'olan suyu, bu havzaların 
en kurak zamanlarında dahi vermiş ve vermektedir. 

Konuya hukukî boyutlardan bakacak olursak, Türkiye ile Suriye arasında, nehirlerden yarar
lanma hususunda konulmuş olan ilk hükme, 20.10.1921 tarihli, Türkiye ile Fransa arasında imza
lanan ve Suriye'nin de bağlayıcılığını kabul ettiği Ankara Antlaşmasında rastlanır. Son olarak, Su
riye ile imzalanan 17.7.1987 tarihli Ekonomik İşbirliği Protokolüne göre ise, Türkiye, Atatürk Ba
rajı rezervuarının doldurulması sırasında ve Fırat sularının üç ülke arasında nihaî tahsisine kadar, 
Türkiye-Suriye sınırından, yıllık, ortalama 500 metreküp/saniyeden fazla su bırakmayı taahhüt 
eder. 

Türkiye ile Irak arasında nehirlerin durumuna gelince: Bu iki devlet, 29.3.1946 tarihinde, 
Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşmasına ek Dicle Fırat ve Kolları Sularının Düzene Konulması Pro
tokolünü imzalamış olup, bu anlaşma bugün de geçerliliğini korumaktadır. Protokolün amacı, su
ların akışını düzenlemek ve su taşkınlarım önlemektir. 

Görüldüğü gibi, Türkiye, bu sular üzerinde, söz konusu iki devletle nihaî bir anlaşmaya var
mamış; üstelik, geçici durumlar dışında da, Atatürk Barajı gölünün doldurulması hariç, hiçbir taah
hüt altına girmemiştir. Kendisini bağlayan hiçbir neden olmadığı halde, Türkiye, iyi komşuluk ve 
hakkaniyet esasları gereğince bu iki ülkeye yeterli miktarda suyu vermektedir. 

Türkiye, hukuken çok haklı gerekçelerle suların paylaşımın! reddederken, bölgesel ölçekli bir 
planlamayla, su kaynaklarının akılcı ve etkin kullanılmasını öngören üç aşamalı bir öneriyi 1990 
yılında gündeme getirmiştir. Buna göre; ilk aşamada, tüm bölgesel sü kaynaklarının ortak envan
terinin çıkarılması; ikinci aşamada, tüm havzada tarıma elverişli toprakların gözden geçirilerek sı
nıflandırılması ve arazi kullanımı ile ürün desenine bağlı olarak havzanın toplam su tüketim ihti
yacının tartışılması; son aşamada ise, havzanın su ve toprak kaynaklarının değerlendirilmesiyle 
hangi tarımsal projelerin nerelerde ve hangi sulama koşullarıyla uygulanabileceğinin tespitini ve 
her ülkenin su ihtiyacının ortaya çıkarılarak eksikliklerin giderilmesi önerilmektedir; ancak, su kay
nakları hakkında işbirliği ve teknik çalışma gerektiren bu öneriler, konuyu yalnızca siyasî bakım
dan gören öteki ülkelerce kabul görmemiştir; çünkü, bu önerinin hayata geçmesi, akılcı bir kaynak 
planması ve kullanımını gündeme getirecek, bu da kaynakları son derece savurgan kullanan ülke
lerin işine gelmeyecektir. . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bölgede su kaynaklarının araştırılmasına yönelik olarak, 
Türkiye'yi de ilgilendiren projeler üzerinde görüşlerimizi aktarmak istiyorum. 

1. Barış suyu projesi: 
Bu proje, ilk olarak 1986 yılında "Brovvn and Root" adlı bir Amerikan Firmasının ön fizibili

te çalışmalarına dayanılarak, dönemin-Başbakanı rahmetli Turgut Özal tarafından ortaya atılmıştır. 
Bazı kaynaklara göre ise, bu proje, çok daha önceden, İsrail'in yeterli suya kavuşmasını hedef alan 
girişimin ilk adımı olarak planlanmıştır. 

Proje, Türkiye'de doğup, denize dökülen Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin kullanım dışı suları
nın, iki ana boru hattı, kullanılarak Ortadoğu ülkelerine akıtılmasını öngörüyordu. 

Projenin doğu hattı 2 650 kilometre uzunluğunda, Körfez hattı ise 3 900 kilometre uzunluğun
da olacak şekilde, toplam proje maliyeti ise 21 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Taraf ülkeler ba
kımından, Barış Suyu Projesiyle elde edecekleri suyun maliyeti, bugün denizden elde ettikleri (de-
salinizasyon) suyun maliyetinden daha ekonomik olarak hesaplanmıştır. 
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Barış Suyu Projesi, 1988 yılında ilgili taraflara resmen iletildi; ancak, ilk andan itibaren, İsra

il dışındaki ülkeler tarafından soğuk karşılanmış ve reddedilmiştir. Bu ülkelerin projeye karşı çık
malarının görünürdeki nedeni, proje maliyetinin yüksekliğidir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, buyurun, size süre verdim. 
FİKRET UZUNHASAN (Devamla) - Oysa, Arap ülkelerinin projeye karşı olmalarının teme

linde yatan gerçekler şunlardır: 

a. Türkiye'den alınacak suyun bağımlılık yaratacağı; Türkiye'nin bölgede söz sahibi olmasına 
aracı olacağı; ' - . ' . ' 

b. Bu yolla İsrail'e de su sağlanacağıdır. . 

Barış Suyu Projesi, Arap ülkelerinin bu yaklaşımı nedeniyle, bir süre için rafa kaldırılmıştır; 
ancak, gerek 1993'te başlayan İsrail-Arap barış sürecinin olumlu bir seyir izlemesi halinde ve ge
rekse bölgede suya duyulan ihtiyacın daha da artacak olması karşısında, bu proje, yakın gelecekte 
yeniden gündeme gelecektir. 

2. Manavgat Çayı Su Temin Projesi: 
Türkiye, hemkendi içindeki su kaynakları dengesizliklerini gidermek hem de su ihtiyacı olan 

her ülkeye istediğinde satış yapabilmek amacıyla, 1992 yılında Manavgat Çayı Su Temin Projesi
nin yapımına girişmiştir. 

Projeyle, 500 bin metreküp/gün suyun Manavgat Çayından alınarak, 250 bin metreküp/gün su
yun arıtılarak, 250 bin metreküp/gün suyun ise, ham olarak, denizde tankerlere yüklenerek, taşın
maya hazır hale getirilmesi amaçlanmıştır. Projenin gerçekleşme oranı, 1995 yılı itibariyle, yüzde 
40'tır. 

Manavgat projesi kapsamında, üzerinde önemle durulması gereken bir husus da, su kaynakla
rının yetersizliği nedeniyle büyük boyutlu sususluk çeken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin de su 
ihtiyacının giderilmesi gereğidir. . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) , 
FİKRET UZUNHASAN (Devamla) - Efendim, bağlıyorum... 
BAŞKAN - Buyurun. 

FİKRET UZUNHASAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama de
vam etmek istiyordum; ancak, sürem elvermediği için, bir kısmını atlayarak sonuca bağlamak is
tiyorum. 

Su kaynaklarımızın ulusal ve uluslararası boyutlarıyla en akılcı biçimde değerlendirilebilmesi 
için yukarıda sıralanan öneriler ve değerlendirmeler, zaten, toplumun büyük kesimince bilinen ve 
paylaşılan düşüncelerdir.. Bugün, burada, önümüzdeki yüz yılda suyun stratejik açıdan önemi, bi
zim de bundan yeteri kadar istifade etmediğimiz ve ayrıca, Manavgat Çayı üzerinde uygulanan pro
je hakkında yeterli bilgimizin olmadığı gerekçesiyle, su kaynaklarımızın değerlendirilmesi konu
sunda Meclis araştırması açılmasını tartışmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Oysa, Refah Partisi
nin sayın milletvekillerinin, (10/27) sayıyla da sıcak su kaynaklarının verimliliğini artırmak için 
araştırma açılması hakkında bir önergeleri bulunmaktadır. Su kaynakları denilince, acaba, sıcak su 
kaynaklan, su kaynaklarına dahil değil mi; yoksa, arkadaşlarımızın, bu teklifleri verirken birbirle
rinden haberleri yok mu? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) •".' 
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FİKRET UZUNHASAN (Devamla) - Türkiye'de, su kaynaklarıyla doğrudan ya da dolaylı il

gisi olan pek çok kuruluş vardır. Örneğin, jeotermal enerji, içme ve yıkanmaya mahsus kaplıca su
ları açısından bakıldığında MTA, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, TEK Jeotermal Dairesi devrede
dir; nehirlerdeki türbinler açısından Elektrik İşleri Etüt İdaresi; sulama ve barajlar açısından DSİ, 
daha pek çoğu... Yani, bunca kurum ve kuruluş yarken, ortada eğer bir sorun varsa, bu, koordinas
yon bozukluğu ve sistemin iyi yürümemesinden kaynaklanmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FİKRET UZUNHASAN (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan, son cümlem... 
BAŞKAN-Peki efendim; buyurun. > 
FİKRET UZUNHASAN (Devamla) - Bu oturumda yapılan görüşmelerde de konu yeterince 

açıklığa kavuşacaktır. O nedenle, biz, Demokratik Sol Parti Grubu olarak, teklif edilen Meclis araş
tırması açılması hususunda ret oyu kullanacağız. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Çekinscr kullan! 
FİKRET UZUNHASAN (Devamla) - Sözlerime, Demokratik Sol Parti Grubu ve şahsım adı

na Yüce Heyetinize saygılar sunarak son veriyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Uzunhasan, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, müzakereye konu önerge üzerinde Grup görüşlerini ifade et

mek üzere, Sayın Berberoğlu; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA OSMAN BERBEROĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; şahsım ve Doğru Yol Partisi adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Manavgat Çayı Su Temin Projesi hakkında verilmiş bulunan Meclis araştırması önergesi üze

rinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini sizlere sunmaya çalışacağım. 
Saygıdeğer milletvekilleri, ülkemizin 28 milyon hektar olan tarım arazisinin 25,85 milyon 

hektarı, ekonomik olarak sulanabilecek durumdadır. Mevcut durumda, ekonomik olarak sulanabi
lir arazi ise 8,5 milyon hektardır. Bunun yaklaşık 4,5 milyon hektarı halen sulanabilmektedir. 

Yapılan değerlendirmelere göre, 95 milyar metreküp/yıl yerüstü, 12 milyar metreküp/yıl ye
raltı suyu olmak üzere, toplam 107 milyar metreküp/yıl, ortalama, ülkemizin su potansiyeli bulun
maktadır. Yapımı tamamlanan tesislerle, potansiyel su kaynağından, 27,5 milyar metreküp/yıl ye
rüstü, 7,6 metreküp/yıl yeraltı suyu olmak üzere, yaklaşık 35 milyar metreküp/yıl su kullanılmak
tadır. Kullanılan su, toplam potansiyelimizin yüzde 33'ü civarında olmakta, geriye kalan 72 milyar 
metreküp/yıl; yani, toplam potansiyelimizin yüzde 67'si de, maalesef, halen kullanılamamaktadır. 

Görüldüğü üzere, Türkiye, zengin su potansiyelini daha kendisi için dahi, tam olarak, maale
sef, kullanamamaktadır. Ancak, sularımızın durumu ve aktığı ülkelerle ilintili pozisyona baktığı
mız zaman, son derece kritik konuları, Türkiyeînin her an gündemine getirebilecek durumda oldu
ğunu görmekteyiz. Özellikle Ortadoğu ile ilgili olarak sınır aşan akarsularımız ve onlarla ilgili su 
politikalarının esasları, kanaatimce, mutlak surette belirginleştirilmelidir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ülkemizin su politikalarında, su kaynakları üzerinde Türkiye'nin 
egemenliğinin kesinlikle elden bırakılmaması gerekmektedir. Türkiye, bugüne kadar olan yaklaşi-
mından; yani, özellikle Fırat ve Dicle'yi, sınır aşan sular tanımı içerisinde paylaşma değil, tahsis tu
tumundan kesinlikle feragat etmemelidir. Bu sayede, Türkiye, bölgede önemli bir siyasî kozu elin
de tutmaya devam edecektir. 

Ayrıca, Fırat ve Dicle'ye paralel biçimde Ceyhan ve Seyhan sularının, Ortadoğu'ya, karşılıklı 
yararı öngören, ticarî amaçla sevk edilmesine dayanan bir dönemde gündeme getirilmiş bulunan 
Barış Suyu Projesinin, yeniden gözden geçirilerek, ele alınması ve canlandırılması gerekmektedir. 
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Bu projelere ilaveten de, 1980'li yıllann son dönemlerinde, özellikle İstanbul Kentinde ve tu

ristik yörelerimizde meydana gelen su sıkıntısından dolayı ve İstanbul Kentine, Yalova Gökçe Ba
rajından tankerlerle su taşınmasının zorunlu hale gelmesi üzerine, su kaynaklarımız bir kez daha 
araştırılmış ve bu su kaynaklarımızdan, en az suyun kullanıldığı ve gelecekte de üzerinde herhan
gi bir projenin bulunmadığı ırmaklarımız araştırılmış ve bunların içerisinde, Antalya il sınırlarımız 
içerisinde olan Manavgat Çayının en uygun kaynak olduğu tespit edilmiştir. 

Arap Yarımadası ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, su sıkıntısı çeken ülkelerin de su ta
leplerinde bulunacağı dikkate alınmak suretiyle, ileride gelişecek, suyun deniz yoluyla pazârlanma-
sını amaçlayan, Manavgat Çayı Su Temini Projesi gündeme getirilmiş ve geliştirilmiştir. Manav
gat Çayının yıllık ortalama akımı 150 metreküp/saniye, yani 4,7 milyar metreküptür. Türkiye'nin 
toplam kaynaklanılın yüzde 2,5'i kadardır. Manavgat Çayı Su Temini Projesiyle, Manavgat Çayı 
su miktarının yüzde 4'ü olan 182,5 milyon metreküp su değerlendirilecektir. Bu miktar, Türkiye 
kaynaklarının binde 2'si civarındadır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bu projeyle, Manavgat Barajının 800 metre mansa-
bından alınacak olan 5,8 metreküp/saniye su, 60 metre terfi ettirilmek suretiyle, 1 067 metre bo
yunda, 1 200 milimetre çapında 2 adet çelik boruyla arıtma tesisine getirilecektir. Arıtma tesisin
de, 250 bin metreküp/gün su, havalandırma, karıştırma, durultma ve hızlı kum filtrelerinden geçi
rilerek, arıtılmış su olarak depolama tankına; diğer 250 bin metreküp/gün su da, sadece ön klorla
maya tabi tutulmak suretiyle, her biri ayrı olarak, 10 142 metre uzunluğunda, 1 600 milimetre ça
pında 2 adet çelik boruyla kıyı manevra odasına taşınacaktır. Kıyı manevra odasına gelen su, biri
si 2 531 metre uzunluğunda, diğeri 3 300 metre uzunluğunda ve her biri 1 200 milimetre çapında 
2 adet çelik boruyla, denizdeki 2 adet yüzer platforma getirilmek suretiyle, bu noktadan da tanker
lerle sevkıyata hazır hale getirilecektir. 

Arıtılmış ve ham su, Dünya Sağlık Teşkilatı ve eşdeğer standartlara uygun olarak üretilecek
tir, Projesi tamamlanan iş, 1991 yılında Emt-Aydıner ortaklığına 67 milyon dolara ihale edilmiş bu
lunmaktadır ve inşaata da 1992 yılında başlanılmıştır. 

Proje finansmanının, başlangıçta, tamamı Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından karşılanmış; 1994 
yılına kadar, bu, bu şekilde devam etmiş; daha sonra da, Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı 
Genel Müdürlüğünce projenin finansı karşılanmaya başlanmıştır. 

Söz konusu projeyi iki bölüm halinde incelemek gerekmektedir. Birinci bölüm; Manavgat Ça
yının kıyısında ve karada yapılan inşaat işleri ve mekanik işler; ikinci bölüm de, deniz altında ve 
deniz üstünde yapılan imalatlardır. Birinci bölümdeki proje içerisinde bulunan işlemlerin birçoğu 
tamamlanmak üzeredir. Bunları, şu şekilde değerlendirebiliriz: 

Pompa tesisleri: Bu pompa tesisleri inşaatının yüzde 75'lik bölümü tamamlanmış; aynı bölü
mün makenik aksamı da yüzde 95 olanında tamamlanmış bulunmaktadır. 

Terfi tesisleri: Pompa istasyonu ile arıtma tesisi arasında 1 016 metre uzunluğunda, 2 adet, 1 
200 milimetre çapında ve 5,8 metreküp/saniye kapasiteli cebrî borunun imalatı da yüzde 95 oranın
da tamamlanmıştır. 

Arıtma tesisleri: 2 000 metreküplük dengeleme tankında başlayan ve manevra odasında son 
bulan içme suyu arıtma tesisi, 250 bin metreküp/gün arıtma ve 5,8 metreküp/saniye by-pas hattı in
şaatı yüzde 75 oranında tamamlanmış ve bunun mekanik bölümü de yüzde 85 oranında tamamlan
mış bulunmaktadır. 

Son olarak, isale hattı: Arıtma tesisi-kıyı kontrol tesisi arası 10 200 metre uzunluğunda, 2 adet, 
1 600 milimetre çaplı çelik borulu isale hattı; ki, bunun birisi 2,9 metreküp/saniye ham su, diğeri 

- 1 3 6 -



T.B.M.M. B : 3 5 10 .4 .1996 0 : 2 
de 2,9 metreküp/saniye arıtılmış su taşıyacak olan boru hatlarında, aynı zamanda, gerekli düzenle
meler de yapılarak, her iki borunun da hem ham su veyahut da temiz su taşıması temin edilme nok
tasındadır. Bunun da gerçekleşme oranı yüzde 90'dır. 

İkinci olarak, en önemli ve de zor olan bölüm, deniz bölümünde yapılması söz konusu olan in
şaatlardır. Deniz altında yapılan jeolojik ve baritmatik etütler sonucu terminallerin yerlerinin de
vamlı değişmesi nedeniyle, deniz yapıları işinin özel ihtisas ve tecrübe gerektiren işler olmasından 
dolayı, bu ünitelerin projelendirme ve inşaat işlerindeki kontrollük işleri Devlet Su İşlerince tam 
olarak gerçekleştirilememiş ve DSİ'ye yardımcı olmak babında, müşavirlik hizmetleri, 1994 yılın
da 1 milyon 934 bin dolar bedelle bir yabancı firmaya ihale edilmiş ve bu firma da, bu konudaki 
çalışmalarına başlamıştır. 

Müşavir firma tarafından yapılan çalışmalar, 1995 yılı ağustos ayı itibariyle sonuçlanmaya 
başlamış ve raporlarını idareye vermeye başlamışlardır. 

Elde edilen raporlara ve sonuçlara göre, deniz altı boru hatlarına ait boru cins ve boyları sap
tanmış, daha sonra şamandıra elemanlarına ait olan teknik şartnameler hazırlanmıştır. Boruların te
mini sipariş aşamasına gelmiş bulunmaktadır. 

Projenin inşaat, müşavirlik ve kamulaştırma işlerinin tamamı 110 milyon dolar civarındadır. 
Şu ana kadar yapılan işlerin dışında kalan ve tamamlanması için gereken para 76 milyon dolardır. 

Proje tamamlandığı zaman, denize akmakta olan Manavgat Çayının sularının, ülke ekonomi
sine ve istihdama destek vereceği kaçınılmaz bir gerçektir. Doğal olarak, bunun, bölge halkının 
ekonomik kalkınmasına güç vereceği tartışılamaz; ancak, Manavgat Irmağı üzerinde turistik amaç
la çalışan ve bölgenin turistik amaçlı tesislerle donatılmış olmasından dolayı, bu Irmak üzerindeki 
botların, bu proje hayata geçirilmeden önce, disipline edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, kirlen
mekte olan Manavgat Irmağının, arıtılması ve klorlanarak satışı gündeme getirilmiş bulunan bu 
projenin, çok daha masraflı bir proje haline geleceği de bir gerçektir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ülkeye yararlı böyle bir proje için, Meclis araştırma önergesinde, 
suyun İsrail'e satılacağı endişesi açıkça belirtilmektedir. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gi
bi, inşaatı devam eden su temin projesiyle suyun, arz ve talep doğrultusunda, ülke içine ve ülke dı
şına satılması projelendirilmiştir; sadece bir ülke ihtiyacını karşılamak düşüncesiyle kesinlikle ele 
alınmamıştır. * . 

Maksatlı ve yanlı bir düşünce içerisinde Meclis gündemine getirildiğine inandığımız araştırma 
önergesinin, Meclisi fuzuli işgal etmekten başka bir anlam taşımadığı inancıyla, Doğru Yol Partisi 
Grubu olarak, bu önergenin reddedilmesi gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda oy kullanacağımı
zı Yüce Meclise saygıyla sunuyorum. 

Şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Berberoğlu, teşekkür ediyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Altınkaya; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

(10/15) sayılı Meclis Araştırması önergesinin görüşülmesi esnasında, gerçekten ilgi dağılmıştı; 
ama, yavaş yavaş arkadaşlarımız çoğalmaya başladılar; ben, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor, 
Anavatan Partisi Grubu adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu önergenin, esasında, mantığını kavrayıp, neden verilmiş olduğuna kısa
ca bir göz atmamız lazım. Biliyorsunuz ki, Güneydoğu Anadolu Projesi, yıllardan beri Türkiye'nin 
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yürüttüğü en önemli projedir. Buradaki su kaynaklarını, barajlarımızla, elektrik üretmek ve sulama 
projelerini desteklemek üzere, ayrıca da bölgedeki sanayi suyu, içme suyu temininde kullanmak 
üzere değerlendirmekteyiz, Bu projenin, bugüne kadar yürütülmesinde çeşitli iktidarlar görevde 
kaldılar; ancak, hemen ifade etmek lazım ki, o projenin, özellikle, bugün elektrik üreten Atatürk 
Barajının, başından sonuna kadar .yapımında ve komşularımızı tedirgin edecek boyutta süratle ya
pımında, başarı, geçmişte Anavatan iktidarınındır. 

Bakın, Suriye ve Irak, sâdece, bugün, bu konudan ötürü şikâyetçi değildir. Türkiye, Keban Ba
rajında su tutmaya başladığı günlerde nasıl çığlıklar atıldıysa -ki, o günlerde Keban Barajında do
lum yapılırken, Türkiye, kredi anlaşması gereği 250 metreküp/saniye su bırakırken- aynı ülkeler, 
250 metreküp su bırakıldığı gün nasıl rahatsızlık çığlıkları attılarsa, Atatürk Barajının dolumunda-
ki 500 metreküp/saniyelik deşarjda da aynı çığlıkları atmışlardır; "Halep kurudu, Bağdat kurudu" 
şeklinde, bizi rahatsız etmeye çalışmışlardır. Aslında, bunların hiçbir samimî yönü yoktur. 

Biraz önce, burada, rakamlar, defalarca ifade edildi; Fırat Nehri'nin debisi 31 milyar metreküp, , 
Dicle'nin bizden çıkan debisi 21 milyar metreküp; ama, Büyük Zap Suyu ve Küçük Zap Suyunun 
eklenmesiyle, diğer kaynaklarla 50 milyar metreküpü bulan bir debisi var; yani, şöyle bir baktığı
mızda, Irak'ın, Dicle Nehrini oradaki bir göle, ö gölden açtığı bir kanalla Fırat yatağına dahi akıt
mış durumda olduğuna bakarsak -ki, bütün bu işler Şattülarap'ın çok üstlerinde olduğuna göre, bü
tün sulama sahalarından önce yapıldığına göre- Irak'ın, bir kere su sıkıntısı yok, Üstelik, biz, Dic
le Nehrinde, Fırat'ta olduğu kadar büyük projeler yürütmüyoruz. Dicle Nehrinin suyu çok az bir sa
hada kullanılacak ve doğrudan doğruya Irak'a geçecek -gerçi, 9 kilometre, Suriye ile sınır teşkil 
eder-ve oradaki 50 milyar metreküpe yakın su, Irak'ın kullanımına açıktır. 

Suriye'ye gelirsek... Keban, Karakaya ve Atatürk Barajı yapılmadan önce, Suriye'nin, Fırat 
Nehrinden ne kadar istifade edebildiğine bakarsak; bugün aldığı faydanın yarısı bile değildir; üste
lik, bugün, artık, Suriye'nin taşkından korunma gibi bir problemi de kalmamıştır. Fırat'ın azgın su
ları bu üç büyük barajda depolanmış, yaklaşık 100 milyar metreküplük su biriktirilmiş ve saniyede 
-şu gün için sulamayı tam manasıyla geliştiremediğimiz için-1 000 metreküp, 900 metreküp, 1 300 
metreküp/saniyelik suyu düzeltilmiş bir rejimle akıttığımıza göre, Suriye'nin, bizim projelerimiz
den dolayı çok büyük istifadesi var. • , . • • " ' ' 

Biz, bu iki nehrin toplam 80 milyar metreküp olan suyunun Türkiye'ye, Suriye'ye, Irak'a ait 
bütün sulanabilecek olan arazilere kat be kat fazlasıyla yeteceğine inanıyoruz. Türkiye'nin bu ko
nuda projesi açık; Türk Dışişlerinin senelerden beri yürüttüğü görüşmelerde, göğsünü gere gere, 
gayet objektif ve bilimsel verilere dayanan projesi var, görüşü var. Biraz önceki konuşmacılar söy
lediler; üç aşamalı plan; akılcı, hakçı, optimum... Ekonomik öncelikleri koyun alt alta, bütün bu su 
kaynaklarını toprak envanterine göre Uç ülkenin de ihtiyacına yetecek şekilde dağıtın, tahsis edin, 
bu sular fazla bile gelir. Peki, o zaman, niye gürültü var?.. İşte, insanın aklına gelen bu; niye gürül
tü var?.. Bakın, ne Suriye ne Irak -biz, bu kadar açık söylediğimiz halde- ortak teknik komite ça
lışmalarına gelmemektedir. • 

Onlar, 500 metreküp su verdiğiniz zaman "700 metreküp ihtiyacımız var" derler; 700 metre
küp akıttığınız zaman "1 000 metreküp ihtiyacımız var" derler. Maalesef, Arap Birliği de, Türki
ye'ye düşmanca bir yaklaşım içerisinde, hiç çekinmeden Şam'da toplanır; Türkiye'nin, bölgenin ve 
hatta dünyanın önemli projelerinden birisi olan GAP'ın durdurulmasına karar verir. Aslında, hak
ları yok, hiçbir geçerliliği yok; istedikleri kadar toplansınlar... Türkiye'nin, onların GAP'ı durdur
ma kararına falan uyacağını düşünenler gaflet içerisindedir. Türkiye'de, hepimiz biliyoruz "ege
menlik, kayıtsız şartsız milletindir" ve milletimiz, bu hakkını, Türkiye Büyük Millet Meclisi eliy
le kullanır; (ANAP sıralarından alkışlar) Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde karara bağlan
mayan hiçbir anlaşmanın, hiçbir hükmün değeri yoktur. 
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Aslında, endişe edecek bir şey de yoktur, böyle bir araştırma yapılmasına falan da gerek yok

tur. Türkiye'nin kurumları, sorumluluk içerisinde bu meseleyi kavramıştır ve hiç kuşkunuz olma
sın, önerge sahibi arkadaşlarımızın da kuşkusu olmasın, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, Türki
ye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu alan her hükümet, bu bilinçle, bu projeleri bugüne kadar 
getirmiştir, bundan sonra da götürecektir. 

Hiç unutmayın ki, Türkiye de bir İslam ülkesidir, Türkiye'de de.nüfusun yüzde 99'u Müslü-
mandır ve Türk Halkına bu şekilde eziyet etmek, Arap Birliği ülkeleri için, bence, aslında, bir ke
re daha düşünülmesi gereken bir hadisedir. 

Su, dünyada, elbette ki, çok kıymetli bir meta olmuş; su, artık, alınıp satılabilen bir ticaret ma
lı olmuş. Bugün, aynı önergede -tabiî, konular da birbirine karıştırılmış- Manavgat'ta yürütülmek
te olan projeden de bahsedilmektedir. 

Bu işin başlangıcında görev almış bir kişiyim. Manavgat Projesi niye 1990 yılında gündeme 
getirildi, inşaatına başlanıldı; çünkü, 1989 yılı, Türkiye'nin yaşadığı en kurak yıllardan birisidir. 
Hatta, o sene Fırat Nehrinin tabiî debisi, 160 falan değil, 80 metreküp/saniyeye kadar düşmüştür. 
İstanbul kavrulmaktaydı; İstanbul'daki belediye başkanları, Marmara'dan gemilerle İstanbul'a su ta
şıdılar. Yine, o sene, Karadenizden Terkosa tuzlu su basıldı. 

Hiç unutmayın ki, Akdenizdeki ülkelerde, adalarda, deniz suyu, arıtılarak, içmesuyu olarak 
kullanılmaktadır. Yine, birçok ülkede, Arap ülkelerinde, denizden, belli bir teknolojik metotla, 
elektrik enerjisiyle, tonu 1,5 ilâ 2 dolara mal olan, tuzu arıtılmış su elde edilmektedir. 

Bodrum yarımadamızda, bizim, gene, bu tesisleri yetiştiremeyen, tembellik yapan belediyele
rimizde de su sıkıntısı had safhaya ulaşmaktadır. 

Gene biliyoruz ki, iki yazdan beri, özel bir şirket, Bodrum yarımadasında deniz suyunu arıt
mak üzere bir tesis kurmuş ve tonunu 2 dolar karşılığı Türk Lirasından pazarlamaktadır; tankerler 
de orada kuyrukta beklemektedir. 

Böylesine önemli bir meta haline gelen suyun alım satımı, elbette ki konuşulmalıdır. Herkes 
tabiî kaynaklarını işleyip satarken -madenlerini, petrolünü- biz de boşa akıp giden, değerlendirile
meyen imkânlarımızı elbette ki araştırmak zorundayız. İşte, bu cümleden -biraz önce Sayın Baka
nımız Hüsnü Doğan Beyin ifadelerinden de anlaşıldığı gibi- bu kadarcık bir satış muamelesinin, ne 
herhangi bir içmesuyu projesine ne herhangi bir sulama projesine hiçbir sıkıntı yaratmayacağını da 
bildiğimize göre, Manavgat suyunun -yıllık, yaklaşık 5 milyar metreküp suyun- sadece 180 milyon 
metreküpünü tankerlerle satmak için bir tesise giriştik. 

Bakın, Manavgatın 5 milyar metreküp suyu var; satılabilecek olan su -bu tesislerle yüklenebi
lecek olan su- taş çatlasın 186 milyon metreküptür. Bugünkü piyasada, ham suyu 50 sentten satar
sanız, arıtılmış suyu da 1 dolardan satarsanız, yıllık getirişi -bütün bu kapasiteyi tam kullanırsanız-
yaklaşık 120-150 milyon dolar arasındadır. Keşke, biz, bu suyun hepsini, her sene satabilsek, bu 
proje, iki yılda kendisini amorti eder; tam altın yumurtlayan bir projedir. 

Şimdi, bakın arkadaşlar, hiç endişe etmeye gerek yoktur. Bu proje, krediyle yapılmıyor. Bu 
projenin finansmanında herhangi bir şart yoktur. Biz, Kamu Ortaklığı Fonundan desteklemeye baş
lamıştık, geçmiş hükümet. Kamu Finansman Genel Müdürlüğüne devretmiş. Yani, Türkiye'nin 
alınteriyle yürütülen bir projedir; gerçi çok gecikmiştir; bu konjonktürde, o meselelere girmiyoruz. 
Bu proje, iki yılda bitmesi gereken bir projedir; yedi yıl olmuş; inşallah önümüzdeki yıl bitecek. 

Bakınız, bu bir ticarî işlemdir, su satın almaya kim gelirse, bu su satılacaktır. Biz, ülkeden ül
keye su satmıyoruz ki, niye endişe edilir!.. Biz, herhangi bir taahhütte bulunmuyoruz, buradan, 20 
sene, 30 sene su satacağız demiyoruz ki. Kim parayı bastırırsa, tankerini yanaştırırsa... İstanbul Be-
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lediyesi de yanaşır bir gün; çünkü, İstanbul Belediyesinde, ANAP'ın Belediye Başkanının bıraktı
ğı su kapasitesi, halen aynı miktarda durmaktadır. (RP sıralarından "Hayır, hayır" sesleri) İstanbul'a 
su veren barajların kapasitesi 597 milyon metreküptür, halen daha o rakamda durmaktadır. 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep)-Hayır, hayır!.. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - O nüfus artışına bakarsanız, bir gün gelir oraya yanaşır

sınız ve bu su herkese açıktır... (Gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, rica ediyorum... 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar... 
BAŞKAN - Sayın Emmioğlu, rica ediyorum efendim... Efendim, rica ediyorum... 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - Bakınız, Türkiye, herhangi bir devlete karşı, herhangi 

bir ülkeye karşı hiçbir taahhüde girmemiştir. Biz, bugün, keşke bu suyu damacanalara koyup da 
satsak. Damacanaya koyup da satan firmalara, döviz kazandırın memleke diye teşvik vermiyor mu
yuz, güç vermiyor muyuz; satılmıyor mu Niksar Suyu, Madran Suyu, Şaşal Suyu, Hayat Suyu... Ne 
farkı var anlayamadım; yani, damacanayla, şişeyle su satarken Türkiye'nin egemenlik hakları var, 
Manavgat'tan tankerle su satarken yok!.. Bu mantığı anlamak mümkün değil... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bu mantığı anlamak için 1980'lere gideceksiniz, Amerika'da 
yapılan projelere bakacaksınız!.. 

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, müsaade buyurun... Müsaade buyurun efendim... Sayın Altınka-
ya açıklamayı yaptı; siz müsaade buyurun... 

Sayın Altınkaya, buyurun efendim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, aslında, 20 dakika süre veril

di diye, ben, burada, illa da 20 dakika kullanma niyetinde değildim... . 
BAŞKAN-Teşekkür... 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - Konu çok net ve açık; işte, Dicle ve Fırat... Bize, hiç 

kimse karışamaz. Biz, orada akıp giden suların, oradan kaynamadığını iddia ediyoruz; hemen sınır
dan çıkan su değildir o. O nehrin oluşması için, milyonlarca hektarlık araziye yağmur yağar, kar 
yağar ve o arazileri korumak için, biz, şehitler veririz, dünkü gibi, geçmişteki gibi... Şehit kanıyla 
koruduğumuz, edindiğimiz o topraklara yağan karın, yağmurun oluşturduğu suya hiç kimse göz 
koymasın; o bizim millî değerimizdir, aynen yeraltı kaynakları gibi; o, Türkiye'nin millî.değeridir 
ve oradaki hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. (ANAP sıralarından alkışlar) Hiç kimse bizim 
GAP'ımızı, hiçbir projemizi durdurma konusunda karar almaya yetkili değildir. Bu ülkeler^ akılla
rım başlarına toplasınlar ve Türkiye'nin iç işlerine karışmasınlar... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - İsrail de dahil... 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - Elbette ki, İsrail de dahil, hepsi dahil. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, bu önergeyi, bugün 

Türkiye'nin gündemiyle alakası olmayan ye Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugünkü bütün me
saisini boşu boşuna harcamış bir vesvese olarak görüyoruz. Dolayısıyla, bu önergenin, bugün için 
reddedilmesi gereğine bir kere daha işaret ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP, DYP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Altınkaya, teşekkür ediyorum. 
Sayın Emmioğlu, bir talebiniz mi oldu efendim? 
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Sayın konuşmacının, İstanbul'la ilgili beyanı yan

lıştır. İki sene içerisinde... 
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BAŞKAN - Efendim, zatı âlinize kürsüde söz verme imkânım yok; ancak, İçtüzüğün... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Yerinden efendim. 

BAŞKAN - Müsaade buyurun Sayın Göktaş... Rica ediyorum efendim... 

İçtüzüğün 61 inci maddesine göre, yerinizden çok kısa ifade etmek istediğiniz bir husus var
sa, buyurun. 

KAHRAMAN EMMİOGLU (Gaziantep) - Istranca derelerinin birkısmı şu anda devreye gir
miştir ve İstanbul'a 30 milyon metreküplük su kazandırılmıştır; bunun yanında, yeraltı sularından 
muhtelif kuyular açılarak, yine 30 milyon metreküp su kazandırılmıştır ve şu anda Istranca derele
rinin hepsinin devreye sokulmasıyla 90 milyon metreküp su devreye girecektir; yani, bu iki sene
nin içerisinde su miktarı, daha önceki ANAP zamanındaki miktardan fazlalaştırılmıştır. Geçmiş 
dört senede artış olmamış, Elmalı bendinin devreden çıkmasıyla da azalma olmuştur. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Emmioğlu. (RP sıralarından alkışlar) 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Ben de düzeltmek için söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Altınkaya. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Tabiî, burası teknik tartışma yeri değil. Ancak, Istranca de
relerinden kazanılan bu suya karşılık, Terkosa gidecek olan sularda ne kadar eksilme olduğunu da 
ifade etmeleri gerekirdi. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, gruplar adına yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, önerge sahiplerinden birinci imza sahibi Sayın Zeki Ünal'ın muvafakatıyla, yine öner
gede imzası bulunan Sayın Arif Ahmet Denizolgun'a söz veriyorum. 

Sayın Denizolgun, süreniz 10 dakikadır, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

ARİF AHMET DENİZOLGUN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi' 
saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, değerli arkadaşlarımdan bazılarının -sataşma diyemeyeceğim; 
ama- yanlış bilgilendirilme sonucu, bazı konularda verdikleri yanlış bilgiler hakkında birkaç keli
me söylemek istiyorum. 

Zannediyorum, Sayın Altınkaya, iki yılı aşkın bir süredir İstanbul'a gitmemiştir; dolayısıyla, 
herhalde, İstanbul'daki son gelişmelerden -son gelişmeler derken, çok yeni bir şey olmadığı için-
haberleri olmadığı için böyle konuşmuşlardır. 

Istranca derelerinin devreye girmesiyle, yıllık kapasite şu anda 30 milyon tondur ve tamamı
nın yapılmasıyla 90 milyon tona çıkacaktır; bunu kendilerine arz ederim. Bu konuda biraz daha 
araştırma yaptıktan sonra konuşmalarını rica ediyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, Antalya bölgesinden değerli milletvekili arkadaşım -kendisiyle şahsî olarak da görüş
memiz devam etmektedir- önergeyle ilgili konuşurken, bu önergeyi desteklemeyeceğini söylediler. 
Huzurlarınızda, bu konuşmanın da bazı noktalarını biraz gerçekdışı bulduğumu söylemek istiyo
rum. 

Bu araştırmanın konusu, millî bir davadır, partilerüstü bir davadır ve bir propaganda aracı ola
rak kesinlikle kullanılmamaktadır. Zaten bunu, biraz sonra bölgelerin meselelerini, bu konuda yap
tığım araştırmayı anlatırken, sizlerin takdirine bırakacağım. 
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Şu anda bölgemizde bizleri seyretmekte olan, özellikle Karamanlar Köyünde bulunan vatan

daşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çünkü, şu anda kendileri susuzluktan kıvranmak
tadırlar -ancak, kendilerinin, şu anda bizi izleyip izlemediklerini bilmiyorum; belki de elektrikler 
kesiktir- dolayısıyla, bu konuda söyleyebileceğim çok şey var. Biraz önce, değerli konuşmacı ar
kadaşlarım, teker teker sayılardan bahsettiler; ancak, ben, yine, genel anlamda birkaç şey söylemek 
istiyorum. 

Sulanması düşünülen 25 milyon hektar alanın, sadece 8,5 milyon hektarı sulanmakta; yani, üç
te biri sulanmakta, geri kalan üçte ikisi sulanamamaktadır. Bunu, kendileri de tespit ettiler ve baş
langıçta, Partimiz adına yapılan konuşmada, Sayın Recai Kutan çok aydınlatıcı bilgilerle bizleri ay

dınlattılar. Biz, su zengini bir ülke değiliz; bu, kesinlikle böyledir. 

Yine, Manavgat bölgesinde, tabiri caizse, Manavgat Çayından bir taş atımı mesafede bulunan 
köylerimizde yaşayanlar, halen, damlarda, havuzlarda, açık alanlarda, gayri sıhhî şartlarda biriktir
dikleri suları içmektedirler ve biz, zaman zaman köylerine gittiğimizde, bu sudan bize ikram etmi
yorlar; çünkü, o sudan içtiğiniz zaman, o enfeksiyonlarla çok ağır hastalıklara yakalanmanız söz 
konusu; maalesef, onlar, birçok köy, bu hastalıklarla yaşamayı öğrenmişler, ya da hastalıklarla ha
yatlarını devam ettirmek zorundalar; bunu da, hepinizin bilgilerine arz ediyorum ve hal böyleyken, 
bu Manavgat Çayı Projesine, geçtiğimiz yılda, 500 milyar Türk Lirasına yakın bir harcama yapıl
mış, 1995 yılı için 1 trilyondan fazla para ayrılmıştır. 

Tüm dünyada, susuzluk çeken birçok, ülke vardır, 30'a yakın ülke vardır; bunlardan yarıdan 
fazlası, öncelikle Ortadoğu bölgesindedir malumunuz üzere ve bizden, Manavgat Çayı Projesiyle 
ilgili talep, sadece ve sadece İsrail'den gelmiştir, diğer bölgelerden, memleketlerden böyle bir talep 
gelmemiştir ve dolayısıyla, hemen İsrail'in su problemine bakmak istiyorum: 

İsrail, büyük ölçüde su problemini halletmiştir; 2 milyar metreküp civarında bir su tüketimi 
vardır. Bunun yüzde 60'ı -isim vermek istiyorum- Kınneret Gölünden elde edilmekte, diğer kalan 
kısmı yeraltı sularından elde edilmekte ve 350 milyon metreküpü de Golan Tepelerinden elde edil
mektedir. Dolayısıyla, su problemini büyük ölçüde çözmüştür. Bu, ihtiyaçtan fazla olarak elde edi
len, geri kalan suyun, bölgede bir baskı unsuru olarak kullanılmayacağını kim garanti etmektedir? 

20 nci Yüzyılın en büyük silahının petrol olduğunu diğer konuşmacı arkadaşlarım izah etti
ler, 21 inci Yüzyılın en büyük silahı da su olacaktır; bu kesinlikle böyledir. Dolayısıyla, bizde, eli
mizdeki suları çok optimal seviyede, çok dikkatli olarak değerlendirmek zorundayız. Bu gerçeği 
kimse görmezlikten gelemez. 

Ayrıca, bu önergenin desteklenmesi halinde, Manavgat Çayı Projesi durdurulmuyor ki; sade
ce ve sadece bu, biraz daha milletimizin gözleri önüne serilecek, bölgemizin problemlerini daha 
çok anlatacağız, halk daha fazla bilgilendirilmiş olacak. Biz, öncelikle, bu projeye kesinlikle "ha
yır" demiyoruz; ama, ben, burada, bazı meseleleri size izah etmek istiyorum. 

Bölgemiz -diğer bölge milletvekillerinin de bildiğinden eminim- çok dertli bir bölge, mesele
leri çok ağır bir bölge. Turizm bölgesi olmasına rağmen, çok ihmal edilmiş bir bölge. Antalya böl
gemizin yüzde 50'sinden fazlası, turizm sektörünün en önemli candamarlarından biri olmasına rağ
men, Antalya bölgesinin Türkiye turizmine ve Türkiye bütçesine yaptığı katkı, yatırım olarak ge
riye dönmüş müdür acaba; kesinlikle dönmemiştir. Dönmüştür derseniz, ben, burada size birçok so
ru sormak zorunda kalırım. 

Türkiye'nin ikinci büyük marinası olacak 450 yatlık Finike Marinasının yüzde 93'ü tamamlan
mış, yüzde 7'si, kaynaksızlık, ödeneksizlik yüzünden bitirilememekte ve bölgeye gelen yatlar Yu
nan adalarına gitmekte, böylece büyük bir döviz kaçağı meydana gelmektedir. Bunu nasıl gözardı 
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edersiniz? Bir Antalya-Alanya karayolu vardır, ölüm yolu haline gelmiştir; bu proje niye bitirilmi-
yor? Öncelik hakkı olan birçok projeler, meseleler vardır; turizm konusunda çok büyük sıkıntılar 
vardır; oradaki narenciye üreticilerinin, pamuk üreticilerinin, tarım sektörünün çok büyük mesele
leri vardır. Biz, öncelik hakkının bunlara verilmesini, 2 milyar dolarlık bir projenin getirdikleri ne
dir, götürdükleri nedir, biz bunların tartışılmasını istiyoruz; yoksa, biz bu projeye mutlak olarak 
karşı değiliz. 

Kimin istediği, kime satılacağı konuları, ayrı birer araştırma konusu; ancak, bu bölge, çok ih
mal edilmiş bir bölgedir. Sağlık sorunları var; Manavgat Hastanesi yıllarca bitirilememiş, yüzde 
30'luk bir kısmı var; gidip bakınız, diğer hastanelerde, insanlar yaz döneminde koridorlarda yat
maktadır. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Su konusuna gel, su konusuna... 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Demagoji yapma. 
. NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Hastanenin suyla ne alakası var? 

ARİF AHMET DENİZOLGUN (Devamla) -Tabiî ki suyla alakalı; hastanede su kullanılmı
yor mu, hastanede su kullanmıyor musunuz? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ben, önce içecek sudan bahsettim, daha sonra... • 
NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sorunlarınızı mı konuşmaya çıktınız? 

ARİF AHMET DENİZOLGUN (Devamla) - Tabiî, hepsini konuşmak zorundayız; duyulma
sından çekindiğiniz bir konu varsa, isterseniz, onu kapalı bir yerde konuşalım; ama, milletimizin 
her şeyi duymak ihtiyacı var. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu arada, başka meseleleri de konuşabilirim, çiçekçilerimizin, kesme çiçekçilerimizin proble
mi var, devlet sübvansiyonu vardı, bu sübvansiyon kaldırıldı, 20 milyon dolarlık ihracat ve işe ih
tiyacı olan 5 bin insanımız işsiz kaldı. 

Eğer, diğer barajlardan bahset diyorsanız, hidroelektrik santrallarından bahsetmek istiyorsa
nız^ buyurun. Dicle Nehri üzerinde, sulama amaçlı Kralkızı, Dicle ve Batman Barajları hariç, debi 
itibariyle Fırat'tan daha büyük olan Dicle Nehri üzerinde, hiçbir hidroelektrik santralı yoktur. Ka
ranlığın bizi beklediği 2000'li yıllarda, Dicle Nehri de dizginlenmcli. 

Bu Ilısu Barajına derhal başlanmak zorunluluğu vardır. Bölgeyi araştırırsanız -ben, sırf Antal
ya bölgesinden bahsetmiyorum, Türkiye bölgesinden bahsediyorum- Fırat Nehrine baktığımız za
man, Fırat Nehrinin yüzde 89'u Türkiye'den çıkmaktadır; ama, yüzde 89'u Türkiye'den çıkan bir 
nehrin üzerindeki barajın suyunun 500 metreküpünü biz vermeyi taahhüt ettiğimiz zaman, bu, yüz
de 58'ini, yandan fazlasını, dışarıya bırakmak durumunda kalmak demektir. Bu, eğer, bu, bu... Ke
limeyle izah edemiyorum, bu bonkörlük müdür, hovardalık mıdır, bilemiyorum doğrusu ve dolayı
sıyla, bölgemizin, Türkiyemizin... 

Diğer bir konuya geçmek istiyorum: Gelişmiş ülkeler bu işi nasıl yapmış; Amerika Birleşik 
Devletleri, en gelişmiş ülke -biraz önce, Partimizin konuşmacısı olan arkadaşımız söylediler- bir 
bölgeden diğer bölgeye, bir eyaletten diğer eyalete su transferi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ARİF AHMET DENİZOLGUN (Devamla) - Aynı memleketin içerisinde, bir bölgeden diğer 

bölgeye su alınamamıştır; susuzluktan kıvranıldığı halde -kivranıldığı diyorum; çimenlerin, susuz
luktan yeşile boyandığını ben biliyorum, gözlerimle gördüm- sararmış çiçeklerin yeşile boyandığı
nı bildiğim bir yerde, bu şartlar altında dahi, su sıkıntısı çektiler ve böyle bir memlekette, bu kadar 
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ileri bir memlekette, su, optimal seviyede kullanmak zorunluluğundan, diğer bir bölgeye aktarılma
mış ve suların korunması konusunda, çok ağır cezaî müeyyideler konulmuştur. Dolayısıyla, su, çok 
önemli bir konudur. 

Su kaynaklarının miktarlarının yıllar boyunca değişmeleri, bilimsel çalışmaları ve değerlendir
mesi yapılmalı; toprakların envanterleri her bölge için ayrı ayrı çıkarılıp, toprak sınıflandırmaları 
yapılmalı ve bitki cinsleri de nazarı dikkate alınmak suretiyle, bulunmak zorundadır. Su kaynakla
rımızı, partilcrüstü bir anlayışla, millî bir dava şeklinde çok iyi yönlendirmek ve araştırmak zorun
dayız. 

Ben, sağduyu sahipleri arkadaşlarımın, milletvekili arkadaşlarımın, özellikle bölgenin mesele
lerini bilen arkadaşlarımın, bu oylamada, oylarını verirken, ellerini vicdanlarına koyarak oy kulla
nacaklarını tahmin ediyorum. Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -> Sayın Denizolgun, teşekkür ediyorum. 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim; bir talebiniz mi var Sayın Ünal? 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, araştırma önergesini niçin verdiğimiz hususunda, 
daha evvel.konuşan arkadaşlarımızın kafasında bir istifham meydana gelmiş. Aslında, araştırma 
önergemizin muhteviyatı güzel bir şekilde incelendiği takdirde ortaya çıkar ki; bir, Manavgat su
yuyla ilgili; bir de, Türkiye'deki sularımızın rantabl ve rasyonel bir şekilde kullanılması; bir de, 
Türkiye, Suriye ve Irak arasındaki ihtilaflı su meselesi dolayısıyla, bunların açığa çıkması sebebiy
le, biz, bu araştırma önergesini vermiştik. Daha evvel konuşan bazı arkadaşlarımız, bu meseleyi, 
zannediyorum, tam manasıyla anlayamamış olacaklar ki, kafalarında bir istifham meydana gelmiş. 
Bunun açıklanmasını istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 

Sayın Ünal, efendim, niyetiniz, önergenizde ifade olunmuştur. Adınıza, önerge sahibi sıfatıy
la beyanda bulunan arkadaşımız da gerekli açıklamayı yaptı. 

Değerli milletvekilleri... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, Refah Partisi sözcüsünün, şahsımın İstan
bul'u iki senedir görmediğine dair birtakım yakıştırmaları oldu. 

BAŞKAN - Sayın Altınkaya... Buyurun efendim... 

Değerli milletvekilleri, süremiz bitmek üzere... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Nasıl?.. Anlamadım?.. 

BAŞKAN - Buyurun efendim... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, şimdi, bakın, bana, şahsen bir sataşma ol
du. 

BAŞKAN - Ne oldu efendim?!. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - İstanbul'u iki senedir görmediğim şeklinde bir sataşma ol
du.-.' 

BAŞKAN - Efendim bakınız... Efendim, şimdi... 
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CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Adım kullanılarak sataşma oldu. Meseleyi düzeltip koya

bilirlerdi; ama, bana sataştılar. Onun için, benim, buna bir cevap vermem gerekir. 

BAŞKAN - Efendim, yanlış bilgilendirdiğiniz konusundaki beyanları, rencide edici nitelikte 
değil. Ben, konuşmaları takip ettim. Refah Partisi Grubu sözcüsünün ve Refah Partili milletvekil
leri tarafından verilen önergenin vesveseden ibaret olduğu ifade olundu. O konuda söz istediler, 
vermedim. Bu, bir tartışma mahiyetinde, tartışma çerçevesinde söylenen sözlerdir dedi. Size, bu 
konuda söz verme imkânım yok. 

Buyurun... Süre, zaten dolmak üzere... 
Değerli milletvekilleri, süremiz dolmak üzere, işlemin ikmaline kadar süre uzatımını teklif 

ediyorum. 
İşlemin ikmaline kadar süre uzatımını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Süre uzatımı kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, araştırma önergesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. Şimdi, 

araştırma önergesini oylarınıza sunacağım. 
Araştırma açılmasına dair önergeyi kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 

Araştırma açılmasına dair önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri," Başkanlık teşekkür ediyor; bu saate kadar sabırla izlediniz, takip ettiniz, 
teşekkür ediyorum. 

Gündemde yer alan işleri görüşmek için, 11 Nisan 1996 perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.58 

- © '• 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul'a kaçak kömür girişinin önlenmesi 

için alınacak ek tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazdı ce
vabı (7/12) 

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

sını saygılarımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

İstanbul 'da hava kirliliği çok artmıştır. Bunun bir sebebi de şehre kaçak sokulan zehirli kömür
lerdir. Hatta bu kömürleri kullandığı için zehirlenerek ölen vatandaşlarımız olmuştur. 

10 milyonluk koca İstanbul kentinin en basit ısınma ihtiyacı uygar bir şekilde sağlanamamış
tır. 

En adi kömür 12 milyon/ton dan satılır olmuştur. Oysa asgarî ücret 8 milyon TL. azdır. 

• Bu durumda aşağıdaki sorulara cevap verilmesini rica ederim. 
1. İstanbul Valiliğinin, İstanbul Emniyetinin, İstanbulBüyükşehir Belediyesinin şehre kaçak 

kömür girmesini önleyici ne gibi tedbirleri vardır? 
2. Bu tedbirler yetersiz olduğuna göre daha etkin olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
3. Şehre kaçak kömür sokulmasına göz yuman yetkililer var mıdır? 

4. Bu noktayı araştırmayı düşünür müsünüz? 
5. Halka ucuz kömür satmak için ne gibi uygulamalar yapmayı düşünüyorsunuz? 

T. Ç. 

İçişleri Bakanlığı 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü 8.4.1996 

Şb. B050İLİ0060001.206/718-2700 < 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

' .'. İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.2.1996 tarihli ve A.01.0.ĞNS. 
0.10.00.02-7/12-46/160 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 19.3.1996 tarihli ve B.02..0.KKG/106-9Ö/1042 sayılı yazısı. 
İstanbul İline sokulan kaçak kömürler ile ilgili olarak İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın 

Sayın Başbakana tevcih ettiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. İstanbul Valiliği, İl Mahallî Çevre Kurulu kararıyla kömür üretimi, pazarlanması ve tüketi
minin denetlenmesini esaslara bağlamıştır. , 

Alman kararlar uyarınca, kömürlerin kente girişlerinde denetlenmesi için İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığınca 24 saat kesintisiz çalışan 7 adet kontrol istasyonu kurulmuştur. Ayrıca kent 
içinde mobil denetleme ekipleri oluşturulmuştur. 

Polis ve jandarma, kontrol istasyonlarında ve kent içi denetimlerde öncelikli görevi denetleme 
personeline güvenlik desteğiyermek, gerektiğinde belgeleri de incelemek şartıyla denetlemeleri bi
zatihi yapmak üzere görev almışlardır. 
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İlçe ve kasaba belediyeleri kent içinde seyreden kömür kamyonlarının, kömür pazarlamacıla

rının ve tüketicilerin denetlenmesi için görevlendirilmişlerdir. . • 

Böyle bir denetleme düzeni ve sistemi içinde oldukça iyi ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Buna 
rağmen kaçak kömürün kente girişinin % 100 önlendiğini söylemek de mümkün değildir. 

2. Alınan tedbirlerin yeterli olduğu düşünülmektedir. Buna rağmen 1995/1996 kış sezonunda 
ihmal edilebilir düzeyde ve küçük miktarda gerçekleşen kaçak kömür girişinin önlenmesi için bu 
yılki uygulama İstanbul Valiliğince ilgili birimlerin de katılacağı değerlendirme toplantılarında ir
delenecek ve mevcut önlemler yanında ne tür ek önlem alınması gerektiği tartışılacaktır. 

3. İstanbul İline kaçak kömür sokulmasına gözyuman yetkili ve görevliler konusunda Valiliğe 
intikal etmiş herhangi bir bilgi yoktur. 

4. Olay yeri, tarih vb. bilgi ve belgelerle başvuruda bulunulduğu takdirde inceleme, araştırma 
ve sonucuna göre yasal gereğinin yapılacağı tabiidir. 

5. İstanbul İlinde kış sezonunda Valilik Mutemedi Özidaş'la İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığının Soma ve Tunçbilek'ten getirilerek resmî kurumlara ve halka pazarladığı kömürler, 
sezon içinde TKİ'ce yapılan zamlara bağlı olarak 5-6 000 000 TL. dan satılmıştır. 

Tesislerde harmanlanarak iyileştirilen yerli kömürün satış fiyatı ise 6 000 000 TL. dır. 

İthal kömürün ton fiyatı ise 150-160 ABD Doları dolayında olmuştur. Fiyatlar belirtilen ra
kamların üstüne çıkmamıştır. ' 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Doç. Dr. Ülkü Güney 

İçişleri Bakanı 

2. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya 'nın, Erzincan Sümerbank Bez Fabrikasının satı
şıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdii Saraçoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/175) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletizi saygılarımla arz ederim. 

12 Ocak 1996 

Tevhit Karakaya 

Erzincan 

Deprem sonrasında 1Ş93 yılında, yalnızca onarımı için 35 milyar harcanan ve yeni montaj ya
pılan makineleri 2 milyon mark tutan Erzincan Sümerbank Bez Fabrikasının satışıyla ilgili olarak; 

1. Erzincan Sümerbank Bez Fabrikasının usulüne uygun olmayan bir tarzda gerçek bedelinin 
altında, bir iş adamına satıldığı iddiaları doğru mudur? Satıldıysa kaç TL. ye satılmıştır. 

2. Fabrika kim tarafından satın alınmıştır? 

3. Fabrikanın alıcı tarafından satış sonrasında işletilip işletilemeyeceği şarta bağlanmış mıdır? 

4. Satış ihalesine hangi firmalar katılmıştır? 

5. Fabrikada çalışan personelin geleceği ne olacaktır? 
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T. C. 

Devlet Bakanlığı 9.4.1996 
Sayı: B.02.0.002/198 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/175 231/402 sayılı 

yazısı. 
Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 

ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
.'• T. C. 

. Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5.4.1996 

Sayı: B.02.1.ÖİB.0.65.00.00-2403 
Devlet Bakanlığına 

(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 
İlgi: Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü 19.3.1996 gün ve 049 sayılı yazısı. 
Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya tarafından, Sayın Başbakana tevcih edilen 7/175-

231 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 
Deprem sonrasında 1993 yılında, yalnızca onarım için 35 milyar harcanan ve yeni montaj ya

pılan makineleri 2 milyon mark tutan Erzincan Sümerbank Bez Fabrikasının satışıyla ilgili olarak; 
Soru 1. Erzincan Sümerbank Bez Fabrikasının usulüne uygun olmayan bir tarzda gerçek be

delinin altında, bir iş adamına satıldığı iddiaları doğru mudur? Satıldıysa kaç TL.'ye satılmıştır? 
Cevap 1. Erzincan Pamuklu Sanayi İşletmesinin özelleştirilmesi için açılan ihalede 4 adet tek

lif alınmıştır. Tekliflerin aynı baza getirilmesi için teklif sahipleriyle 1 tur görüşme yapılmış, neti
cede ise açık pazarlık usulüyle fiyat artırımı şeklinde yapılan ihale 4 müteşebbisin katılımı ile no
ter huzurunda, kapalı devre kamera önünde gerçekleştirilmiştir. 

Sümer Holding A.Ş.'ne ait ilk grupta satışa sunulan 10 işletmeye yönelik olarak uluslararası 
kabul görmüş özel bir bağımsız ihtisas kuruluşuna idaremiz değer tespit çalışması yaptırmıştır. Bu 
değer tespit çalışması Kanun da belirtilen yöntemlerden indirgenmiş nakit akımı, tasfiye değeri, 
karşılaştırmalı denk işlemler analizi ve karşılaştırmalı denk şirketler analizi yöntemleri baz alına
rak her bir işletme için ayrı ayrı yapılmıştır. İdarenin 10 işletme için çıktığı ihalede aldığı teklifler 
yapılan değer tespit çalışmalarında elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonu
cunda 10 işletmeden sadece 7'sinde, 3 yıl faaliyetine devam etme şartıyla, istenilen rakamlara ula
şıldığı kanaatine varılmıştır. Sadece bu yedi işletmenin özelleştirilmesi Özelleştirme Yüksek Kuru
lunun 19.1.1996 tarih, 96/1 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Erzincan İş
letmesi, en yüksek teklifi veren Zafer Pamuk Tekstil Sanayi A.Ş.'ne 73 Milyar TL.'sına satılmış
tır. Ancak yapılan değerleme çalışmaları sonucunda istenilen değerlere ulaşılmadığı kanaatine va
rılan 3 işletmede ise ihaleler iptal edilmiştir. Dolayısıyla gerçek, rayiç değerlerine ulaşılan işletme
lerde satış işlemi gerçekleştirildiğinden işletmelerin "gerçek, rayiç" değerinden satılmadığı yönün
deki iddialar doğru değildir. 
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Holdingin satışı gerçekleştirilen işletmelerinin özelleştirilmesinde göz önünde bulundurulma

sı gerekli bir diğer önemli husus da bu işletmelerin özelleştirilmeleri neticesinde elde edilen geli
rin yanı sıra sağlanan gider tasarrufudur. Satılan bu işletmenin toplam 265 milyar TL. 1995 yılı dö
nem zararı ile 290 milyar TL.'lık 1996 yılı öngürüsü olan zararı dikkate alındığında Holdingin, do-
layısıyle kamunun sağlayacağı tasarruf ortaya çıkmaktadır. 

Soru 2. Fabrika kim tarafından satın alınmıştır? 
Cevap 2. Erzincan İşletmesinin fazla arazisi ifraz edilerek, sadece fabrika ve fabrikanın üze

rinde bulunduğu arazi Zafer Pamuk Tekstil Sanayi A.Ş.'ne satılmıştır. 
Soru 3. Fabrikanın alıcı tarafından satış sonrasında işletilip işletilemeyeceği şarta bağlanmış 

mıdır? 
Cevap 3. İhale şartnamesinin 14 üncü maddesi işletmenin 3 yıl süre ile faaliyetini devam şar

tını getirmekte olup bu husus satış sözleşmesinde de taahhüt altına alınmıştır. 
Soru 4. Satış ihalesine hangi firmalar katılmıştır? 
Cevap 4. Alıcı dışında ihaleye katılan diğer firmalar: 
Eyüp. Kartal-Orhan. Kökhan 
Gündoğdu Tekstil San. A.Ş. 
Ersan Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. dir. 
Soru 5. Fabrikada çalışan personelin geleceği ne olacaktır? 
Cevap 5. İşletmede 1475 sayılı iş kanununa tabi olarak çalışanların kıdem tazminatlarının hol

dingce, ihbar tazminatlarının ise alıcı tarafından ödeneceği satış sözleşmesi ile taahhüt altına alın
mıştır. Ayrıca işletmenin 3 yıl süre ile faaliyetine devam edeceği şarta bağlanmıştır. İşten ayrılan
ların Hazine Müsteşarlığınca yürütülen İşgücü Uyum Projesi kapsamında yeni işlere yerleştirilme
lerini ve iş bulmalarını kolaylaştırmak ve meslekî niteliklerini geliştirici programların uygulama
ya konulması için çalışmalar devam etmektedir. 

Alıcı ile idaremiz arasında imzalanan satış sözleşmesi gereği işletmenin faaliyetini 3 yıl süre 
ile devamı tahahtü altına alındığından, yapılacak tevsii ve modernizasyon yatırımı ile kapasite kul
lanım oranının, dolayısıyla direkt ve dolaylı istihdamın artacağı; tekstil sektöründeki kalifiye ele
man ihtiyacı ve kapasite kullanım oranının artışı dikkate alındığında, işletmede işten çıkarılan ka
lifiye elemanların geri dönüşünün yamsıra mevcut istihdamdan daha fazla sayıda istihdam sağla
nacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Ergin Nural 

ı Başkan V. 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası eski Başkanı Yaman Törü-
ner'in, Bankanın Yardımlaşma Sandığı Vakfından çektiği iddia edilen paraya ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir'in yazılı cevabı (7/186) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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Merkez Bankasında Skandal Başlığı ile Gazetelerden bazılarında Yaman Törüner'in milletve

kili adayı olduğu gün Merkez Bankası Yardımlaşma Sandığı Vakfının 1 tirlyonunu çektiği ve amaç 
dışı kullanılacağına dair haberler mevcuttur. 

Soru 1. Bu para yardımlaşma sandığınadan tek taraflı olarak neden ve ne maksatla çekilmiş
tir. ' • '...•.• • 

Soru 2. Siyasî çalışmalar için kullanılacağı söylentileri doğru mudur? 

Soru 3. Nerelerde ve nasıl kullanılacağı hakkında bir bilgi tarafınıza intikal etmiş midir? 
Soru 4. Araştırılmanın yapılması için ilgililer nezdinde girişim yapılacak mıdır? 
Soru 5. Bu konuda müfettişlerce yasal işleme başvurulması düşünülüyor mu? 

T. C. .• 

Devlet Bakanlığı 9.4.1996 
Sayı: B.02.0.012/2.02.280 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1996 tarih ve A.01.0.GHS.0.10.00.02-7/186-268/4496 sayılı 

yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hafit Dumankaya'nın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen "Yaman Törüner'in milletvekili adayı olduğu gün Merkez Bankası Yar
dımlaşma Sandığı Vakfının 1 trilyonunu çekmesi ile ilgili basında çıkan haberlere" ilişkin 7/186 
esas nolu yazılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

1. T. C.Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Türk 
Medeni Kanununun 73 ila 81 inci maddeleri hükümleri çerçevesinde, özellikle üyelerine emekli
liklerinde ek emeklilik yardımı sağlamak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçlarını gerçekleştir
mek üzere, yaklaşık 8 500 Merkez Bankası çalışanı tarafından 27.11.1987 tarihinde kurulmuş bir 
vakıftır. Medeni Kanunun 903 sayılı Kanunla değiştirilen 74,78 ve 79 uncu maddeleri ile 903 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesine istinaden çıkarılan Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kuru
lan Vakıflar Hakkında Tüzüğün ilgili maddeleri çerçevesinde, Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün teftiş ve denetimine tabi olmasının yanısıra, vakıf senedinin 26 ve 27 nci maddeleri çerçeve
sinde üç kişiden oluşan bir Denetleme Kuruluna sahip bulunmaktadır. Ayrıca, yine vakıf senedinin 
28 inci maddesi hükmü çerçevesinde, T. C. Merkez Bankasının vakıf hesaplarını denetleme yetki
si mevcuttur. Vakfın kurulduğu tarihten bu yana anılan teftiş ve denetim kuruluşları müteaddit de
falar görevlerini yerine getirmişlerdir. Bütün bu incelemelerde, vakfın işlevlerini yerine getirmesi 
veya yönetimi açısından hiç bir olumsuz eleştiri alınmadığı gibi, herhangi bir usulsüzlük de tespit 
edilmemiştir. 

Anılan Vakfın Vakıf Senedi ve Sosyal Güvenlik Yardımları Yönetmediğinin amir hükümleri 
çerçevesinde, vakfın sistematiğin de, tüm vakıf üyeleri için ayrı hesap tutulması gereği bulunmak
tadır. Ülkemizde faaliyette bulunan tüm Devlet Destekli Sosyal Güvenlik Kurumları ile Sosyal Si
gortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kurulmuş bankaların özel sosyal güvenlik sis
temlerinden farklı olarak, bahis konusu vakıfta tek havuz sistemi kullanılmaktadır. Her vakıf üye
si için münferiden takip edilmekte olan kişi hesapları ile ilgili olarak da yıl sonlarında üyelerine 
hesap özetleri bugüne kadar,aksatılmadan gönderilmiştir. Bu yöntemle de vakıf üyeleri aracılığı ile 
bir oto kontrol mekanizması işletilmektedir. 

Ülkemizde sosyal güvenlik sistemlerinin revizyonu amacıyla, Dünya Bankası ve ILQ tarafın
dan ortaklaşa yürütülmekte olan bir proje çalışması sırasında da söz konusu vakıf örnek olarak de
ğerlendirmeye alınmıştır. 
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Yukarıda izahına çalışılan tüm bu denetim mekanizması ve vakfın işleyiş sistematiği içerisin

de hiçbir kişi ya da kuruluşa, üye hesaplarında kayıtlı kendi birikimlerinin dışında vakıf senedi ve 
yönetmeliği hükümlerine de aykırı olarak ödeme yapılması mümkün değildir. 

Vakfın statüsünde belirlenen amaçlar ve çalışma esasları dışında, hiç kimse, vakıf kaynakla
rından keyfi kullanımda bulunamamakta, kredi, avans çekememekte veya tahsis edememektedir. 

Bu bağlamda, emekliye ayrılan tüm vakıf üyelerine uygulandığı gibi Sayın Yaman Törüner'e 
vakıf üyesi olması sebebiyle vakıf nezdindeki hesabında bulunan kendi birikimlerinin dışında bir 
ödeme yapılması söz konusu olmadığı Merkez Bankası tarafından ifade edildiğinden, diğer sorula
rın cevaplandırılması imkânı bulunamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. • 
Ali Talip Özdemir 

Devlet Bakanı 
4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğünün 

1995 yılı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Riişdü Saraçoğ
lu 'nun yazılı cevabı (7/248) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğünün 1995 yılı reklam bütçesi; 
643 200 000 000 TL. dir. 
Soru 1. Bu bütçeden rcvize yapılarak reklam bütçesi artırılmış mıdır? 1995 yılı reklam harca

maları nedir? 
Soru 2. Reklam harcamaları hangi basın ve medya kuruluşuna ne miktarda ödenmiştir? Ayla

ra göre açıklar mısınız? 
Soru 3. Danışmanlık şirketlerine veya kişilerine ne miktarda para ödenmiştir? Sözleşmeleri de

vam eden danışman şirketler hangileridir? Hangi iş için sözleşme yapılmış ve ne miktar para öden
miştir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 9.4.1996 

V Sayı: B.02.0.002/2.02.193 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/248-360/667 sayılı 
yazısı. ' 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 
ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

' . ' • . ' . ' • Devlet Bakanı , • 
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•'. . • ' T . C . - • . . ,:' 

Başbakanlık 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5.4.1996 

Sayı••: B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/2419 

Konu : Önerge. 

Devlet Bakanlığına 

(Sayın Dr. Riişdii Saraçoğlu) ' 

İlgi : Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 19.3.1996 gün ve 51 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen 7/248-
360 esas sayılı yazdı soru önergesine verilen cevaplar aşağıdadır. 

Türk Hava Yollan Genel Müdürlüğünün 1995 yılı reklam bütçesi; 643 200 000 000 TL.'dır. 

Soru 1. Bu bütçeden revize yapılarak reklam bütçesi artırılmış mıdır? 1995 yılı reklam harca
maları nedir? 

CeVap 1. 1995 yılı THY A.O. 'nın reklam bütçesi 643 200 000 000 TL. dır. 

Bütçepin revize edilmesinden sonraki reklam bütçesi 247 000 000 000 TL.' -

Harcama 270 106 317 000 TL. dır. 

Bu harcama miktarı içinde; Basın ve TV kuruluşlarından alınan hizmetin 158 615 161 971 
TL.'sı barter karşılığıdır. 

Soru 2. Reklam harcamaları hangi basın ve medya kuruluşuna ne miktarda ödenmiştir? Ayla
ra göre açıklar mısınız? '•• ! 

Cevap 2. Türk Hava Yolları A.O-'nın basın ve medya kuruluşlarına yaptığı reklam harcama
ları aşağıda gösterilmiştir. 

TV/Aralık 1995 TRT (Nakit): 1363 612 500 TL. 

Aralık 1995 Kanal 6 (Barter) 6 190 769 182 TL. 

Mayıs 1995 Radyo Foreks (Barter) 125 827 750 TL. dır. 

(Diğer listeler ekte sunulmuştur.) 

Soru 3. Danışmanlık şirketlerine veya kişilerine ne miktarda para ödenmiştir? Sözleşmeleri 
devam eden danışman şirketler hangileridir? Hangi iş için sözleşme yapılmış ye ne miktar para 
ödenmiştir? 

Cevap 3. Türk Hava Yolları A.O.'nın herhangi bir danışmanlık şirketi ile imzaladığı sözleşme 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir danışmanlık şirketine ödemede bulunulmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. Engin Nural 

Başkan V. 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
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5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün 1995 yılı 

reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Riişdü Saraçoğlu 'mm yazılı 
cevabı (7/250) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün 1995 yılı reklam bütçesi; 

100 000 000 000 TL.'dir; 

Soru 1. Bu bütçeden revize yapılarak reklam bütçesi artırılmış mıdır? 1995 yılı reklam harca
maları nedir? 

Soru 2. Reklam harcamaları hangi basın ve medya kuruluşuna ne miktarda ödenmiştir? Ayla
ra göre açıklar mısınız? 

Soru 3. Danışmanlık şirketlerine veya kişilerine ne miktarda para ödenmiştir? Sözleşmeleri de
vam eden danışman şirketler hangileridir? Hangi iş için sözleşme yapılmış ve ne miktar para öden
miştir? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 9.4.1996 

Sayı: B.02,0.002/202 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/250-362/669 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 
ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 

T.C. 

Başbakanlık 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 4.4.1996 

Konu : Önerge. 

Sayı: 2375 

Devlet Bakanlığına • . 

(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 

İlgi : Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 19.3.1996 tarih ve 049 sayılı yazısı. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen 7/250-

362 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün 1995 yılı reklam bütçesi; 100 000 000 000 TL.'dır. 
Soru 1. Bu bütçeden revıze yapılarak reklam bütçesi artırılmış mıdır? 1995 yılı reklam harca

maları nedir? 

Cevap 1. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün 1995 yılı bütçesi; 100 000 000.000 TL.'dır. Bu 
bütçede revize yapılarak reklam bütçesi artırılmamıştır. 1995 yılı reklâm harcaması toplam 
87 391 674 000 TL.'dır. 

Soru 2. Reklam harcamaları hangi basın ve medya kuruluşuna ne miktarda ödenmiştir? Ayla
ra göre açıklar mısınız? 

Cevap 2. Şirket 1995 yılında radyo ve televizyon reklamı vermemiştir. Bunun dışında gazete 
ve dergilere ödenen 928 107 868 TL. 'nın aylara göre ayrıntılı açıklaması şöyledir; 

Ocak ayında reklam verilmemiştir. 
Şubat 1995 
Gözlem Gazetesi 40 000 000 TL. 
KİMDergisi 25 000000TL. 
Yeni Türkiye Dergisi 25 000 000 T L . , 
Enerji Petrol Gazetesi 20 000 000 TL. 

TOPLAM 110 000 000 TL. 
Mart 1995 
Tarım Köy Dergisi 3 200 000 TL. , 
Tarım Köy Dergisi 5 147 000 TL. 
Yeni Türkiye Dergisi 25 000 000 TL. 
Enerji Petrol Gazetesi 20 000 000 TL. 

TOPLAM 53 347 000 TL. 
Nisan 1995 
Çanakkale Dergisi 20 000 000 TL. 

Enerji Petrol Gazetesi 20 000 000 TL. 
TOPLAM 40 000 000 TL. 

Mayıs 1995 
Petroleum Turkey 12 500 000 TL. 
Enerji Petrol Gazetesi 20 000 000 TL. 

TOPLAM 32 500 000 TL. 
Haziran 1995 
Enerji Petrol Gazetesi 20 000 000 TL. 
Tarım Köy Dergisi 5 565 217 TL. 
Yeni Türkiye Dergisi 25 000 000 TL. 
Baraj Gazetesi - 10 000 000 TL. 

TOPLAM 60 565 217 TL. 
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Temmuz 1995 
Enerji Petrol Gazetesi 20 000 000 TL. 
Petroleum Turkey 10 000 000 TL. 

Tarım Köy Dergisi 5 565 217 TL. 

Yankı Dergisi 10 000 000 TL. 

AUTO Katalog Dergisi 35 000 000 TL. 

TOPLAM 80 565 217 TL. 
Ağustos 1995 
Enerji Petrol Gazetesi 20 000 000 TL. 
Petroleum Turkey 10 000 000 TL. 

Yeni Türkiye Dergisi 25 000 000 TL. 

TOPLAM 55 000 000 TL. 
Eylül 1995 
Enerji Petrol Gazetesi 20 000 000 TL. 

Tarım Köy Dergisi 5 656 217 TL. 
Petroleum Turkey 10 000 000 TL. 
Gözlem Gazetesi 25 000 000 TL. 

TOPLAM 60 565 217 TL. 
Ekim 1995 
Enerji Petrol Gazetesi 25 000 000 TL. 
Tarım Köy Dergisi 5 565 217 TL. 
Petroleum Turkey 10 000 000 TL. 

Önce Adana Dergisi 300 000 000 TL. 

TOPLAM 340 565217 TL. 
Kasım 1995 
Enerji Petrol Gazetesi 25 000 000 TL. 
Petroleum Turkey 10 000 000 TL. 

TOPLAM 35 000 000 TL. 
Aralık 1995 
Enerji Petrol Gazetesi 25 000 000 TL. 
Petroleum Turkey 10 000 000 TL. 

Yeni Türkiye Dergisi 25 000 000 TL. 

TOPLAM 60 000 000 TL. 
GENEL TOPLAM 928107 868 TL. 

1995 yılında reklam verilen yıllıklar; 
Şubat 1995 
Yarış'94 Yıllığı 15 000 000 TL. 
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Mart 1995 

Ekonomi'94 20 000 000 TL." . ' 

Haziran 1995 

Tosyöv Katalogu 7 500 000 TL. 

Temmuz 1995 

ODTÜ Yıllığı 6000000TL. 

Aralık 1995 

Gazi Ünv. İkt. Bil. Fak.. 10O00 000TL. 

TOPLAM 58 500 000 TL. 

Soru 3. Danışmanlık şirketlerine veya kişilerine ne miktarda para ödenmiştir? Sözleşmeleri de
vam eden danışman şirketler hangileridir? Hangi iş için sözleşme yapılmış ve ne miktar para öden
miştir? 

Cevap 3» Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün, 1995 yılında danışmanlık şirketlerine ödediği üc
retlerin aylar itibariyle dağılımı şöyledir; 

Mart 1995 

EMF Yeminli Malî Müşavirlik 115 000 000 TL. 

Nisan 1995 

Gayrimenkul Ekspertiz A. Ş. 43 920 000 TL. 

Mayıs 1995 

Gayrimenkul Ekspertiz A. Ş. 75 932 681TL. 

Haziran 1995 

Gayrimenkul Ekspertiz A. Ş. 324 242 626 TL. 

Gayrimenkul Ekspertiz A. Ş. 124 878 508 TL. 

Gazi Üniversitesi 75000 000TL. 

TOPLAM 524121134 TL. 

Temmuz 1995 

Gayrimenkul Ekspertiz A. Ş. 138 672 108 TL. 

Başaran Yeminli Malî Müşavirlik 255 000 000 TL. 

TOPLAM ' 393 672 108 TL. 

Ağustos 1995 

Başaran Yeminli Malî Müşavirlik 2 825 212 500 TL. 

Gayrimenkul Ekspertiz A. Ş. 69 645 000 TL. 

Gayrimenkul Ekspertiz A. Ş. 58771772 TL. 

TOPLAM 2 953 629 272 TL. 

Eylül 1995 

Gayrimenkul Ekspertiz A. Ş. 6 949 370 TL. 
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Ekim 1995 

EMF Yeminli Malî Müşavirlik 325 000 000 TL. 

Kasım 1995 

EMF Yeminli Malî Müşavirlik 325 000 000 TL. 
Gayrimenkul Ekspertiz A. Ş. 26 565 000 TL. 

TOPLAM 361565 000 TL. 
Aralık 1995 
EMF Yeminli Malî Müşavirlik - 325 000 000 TL. 

GENEL TOPLAM 5 114 789 565 TL. 
Sözleşmelerin yapılış nedenleri; . 
Gayrimenkul Ekspertiz A. Ş.'ye 869 577 065 TL. Ofise ait 37 adet akaryakıt satış istasyonu 

ile 15 adet arsanın ihale yolu ile satılmasına esas olacak muhammen bedelin tespitinin yaptırılma
sı karşılığında ödenmiştir. 

Gazi Üniversitesine 75 000 000 TL. istasyon zemini etüdü yaptırılması karşılığında ödenmiş
tir. ' 

EMF Yeminli Malî Müşavirlik A. Ş.'ye 1 090 000 000 TL. Maliye Bakanlığı tebliğlerine gö
re ofisin 1995 yılı hesaplarının Vergi Mevzuatına uygun olarak denetlenmesinin karşılığında öden
miştir. . . • • ' _ 

"• Başaran Yeminli Malî Müşavirlik Ltd. Şti., SPK'ya göre seçilen bağımsız denetim firmasıdır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

M. Ergin Nural 

Başkan V. 

6; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümer Holding A. Ş.'nin 1995 yılı reklam 
harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdii Saraçoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/253) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. -

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Sümer Holding A.Ş.'nin 1995 yılı reklam bütçesi; 

75 000 000 000 TL.'dir. ' 

Soru 1. Bu bütçeden revizc yapılarak reklam bütçesi artırılmış mıdır? 1995 yılı reklam harca
maları nedir? 

Soru 2. Reklam harcamaları hangi basın ve medya kuruluşuna ne miktarda ödenmiştir? Ayla
ra göre açıklar mısınız? 

Soru 3. Danışmanlık şirketlerine veya kişilerine ne miktarda para ödenmiştir. Sözleşmeleri 
devam eden danışman şirketler hangileridir? Hangi iş için sözleşme yapılmış ve ne miktar para 
ödenmiştir? - ' ' 
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T.C. 

Devlet Bakanlığı 9.41996 
Sayı: B.02.02.0.002/199 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/253-365/672 sayılı 

yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 

ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
T. C. . ' 

Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5.4.1996 

Sayı: B.02.1.ÖİB.0.65.00.00-2395 
Konu : Önerge. 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 

İlgi: Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 19.3.1996 gün ve 049 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen 7/253-
365 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 

Sümer Holding A.Ş.'nin 1995 yılı Reklam Bütçesi; 75 000 000 000 TL.'dir. 
Soru 1. Bu bütçeden revize yapılarak reklam bütçesi artırılmış mıdır? 1995 yılı reklam harca

maları nedir? 
Cevap 1. Sümer Holding A.Ş.'nin 1995 yılı reklam bütçesi revize edilmemiştir. 1995 yıl sonu 

itibariyle reklam bütçesinden yapılan harcamalar toplamı 3 046 603 500 TL.'dir. 
Soru 2. Reklam harcamaları hangi basın ve medya kuruluşuna ne miktarda ödenmiştir? Ayla

ra göre açıklar mısınız? 
Cevap 2. Sümer Holding A. Ş. de 1995 yılında yapılan 3 046 603 500 TL. 'lik reklam harca

malarının, aylar ve harcama yerleri,itibariyle dağılımı ilişikte Ek-1 Tabloda sunulmuştur. 
Soru 3. Danışmanlık şirketlerine veya kişilerine ne miktarda para ödenmiştir. Sözleşmeleri 

devam eden danışman şirketler hangileridir? Hangi iş için sözleşme yapılmış ve ne miktar para 
' ödenmiştir? ' 

Cevap 3. Price Waterhouse Şirketi malî danışman olarak 6.2.1995'de görevlendirilmiştir. Top
lam kontrat tutarı 1 265 000 ABD Doları olup finansmanı, Özelleştirme Teknik Yardım ve Sosyal 
Güvenlik Ağı Projesi Kredisi (3728-TU) kapsamında Dünya Bankası kaynaklarından finanse edil
mektedir. Sözleşme 6.2.1996'da sona ermiştir. Bugüne kadar yapılan ödeme tutarı 1 149 000 ABD 
Dolarıdır. . 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Ergin Nural 

' Başkan V. 
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SÜMER HOLDİNG A. Ş. 

1995 YILI REKLAM HARCAMALARININ AYLAR İTİBARİYLE DAĞILIMI 
Basın yoluyla 

yapılan Diğer 
harcama TL. Harcamalar TL. Toplam Aylar 

Ocak 1995 
Şubat 1995 
Mart 1995 

Nisan 1995 
Mayıs 1995 
Haziran 1995 10'000 000 

Temmuz 1995 — 
Ağustos 1995 10 000 000 

125 000 000 125 000 000 

10 000 000 

10 000 000 

Eylül 1995 157 557 000 157 557 000 

Ekim 1995 - 2 532 208 500 2 532 208 500 

Kasım 1995 

Aralık 1995 

3 946 000 

6 642 000 

3 946 000 

6 642 000 

201250 000 201250 000 

TOPLAM 20 000 000 3 026 603 500 3 046 603 500 

Açıklamalar 

Türk Polis teşkilatınca 

yaptırılan broşüre veri

len reklam 

Türk Basın Ajansı 
Aboneliği 

Gözlem Gazetesinin 
Tekstil Moda ekine 
verilen reklam 
Atatürk'ün eşi Latife 
Hanımın Rize'yi onur-
landırışının 71. yıl kut
lamaları için gönderilen 
bayrak, 
Dinar deprem felaket
zedeleri için yapılan 
giyim ve malzeme 
bedeli 
Hastahane vakfına veri
len mamul ürün bedeli 
Yardım Sevenler Der
neğine verilen mamul 
ürün bedeli 

1996 yılı ajanda yapım 
bedeli. 

7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1995 
yılı malî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Riişdü Saraçoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/255) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
• ' " ' " . . . ' ; İstanbul 

' . • < • " ' Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 
Soru 1. 1995 yılı kar veya zararı nedir? •• _ 
Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 

Soru 3. 1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar olmuş
tur? 

Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oranla
rı nekadardır? 

" T. C. . 
Devlet Bakanlığı . . 9.4.1996 

Sayı: B.02.0.002/191 
' v Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/255-367/674 sayılı ya
zısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 
ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
T. C. :'- , " . ' ' ' • ; -

Başbakanlık l 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı , ' ' ' 5.4.1996 

Sayı: 2416 
Konu : Önerge! 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 

İlgi : Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün, 20.3.1996 tarih ve 54 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen 7/255-

367 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 

Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 
Sorul. 1995 yılı kâr veya zararı nedir? 

Cevap 1. 
1995 yılı Özelleştirme Fonu zararı: 81 839 400 443 510 TL. 
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1995 yılı İdarî Bütçe zararı: 1759 023 654 TL. 
Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 
Cevap 2. 
1995 yılı Özelleştirme Fonu faiz geliri: 1 937 761 699 246 TL. 
1995 yılı İdarî Bütçe faiz geliri : 9 152 747 577 TL. 

Soru 3. 1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar olmuş
tur? . .' 

Cevap 3. 
1995 yılı başında Kamu Ortaklığı Fonu (KOF) faaliyetlerine ilişkin tutarlar 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde Hazine Müsteşarlığına devredilmiştir. Devir öncesi Kamu Ortaklığı Fonu
nun borç durumu (KOF faaliyetlerinden doğan) 

1995 yılı dönem başı 
İç Borç : 229 530 973 739 408 TL. 
Dış Borç : 42 İ86 577 193 446 TL. 

4046 sayılı Kanun ile oluşturulan Özelleştirme Fonu'nun 1995 yılı borç durumu : 

1995 Yılı Dönem Başı 

İç Borç : 4 505 961 362 446 TL. 
Dış Borç :0 TL. 
1995 Yılı Dönem Sonu 
İç Borç : 115 408 080 544 908 TL. 
Dış Borç : 15 697 065 563 764 TL. 
Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir. Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oranla

rı ne kadardır? 
Cevap 4. 1995 yılı içinde Özelleştirme Fonu'ndan yapılan faiz gideri ödemesi 270 000 000 

000TL.'dır. 
1995 yılı içinde ihraç edilen 25 trilyon TL. tutarında Özelleştirme Tahvili bulunmakta olup bu 

tahvillere ilişkin faiz oranı Tefe+% 6 olarak belirlenmiştir. Ayrıca Hazine Müsteşarlığı tarafından 
temin edilen ve Devir Anlaşması ile Özelleştirme Fonuna devredilen 250 milyon $ tutarındaki bor
ca ait faiz oranı LIBOR+2 olarak belirlenmiştin Gerek Hazine tarafından alınarak Özelleştirme Fo
nu'nun borçlandırıldığı kredi gerekse Özelleştirme Tahvillerinin 1 yıl faiz ödemesi 1996 yılına te
kabül ettiği için bunlarla ilgili herhangi bir faiz ödemesinde bulunulmamış ancak sözkonusu Özel
leştirme Tahvillerinin 1995 yılı faiz tahakkukları kayıtlara intikal ettirilmiştir. Bu çerçevede Özel
leştirme Tahvilleri ile ilgili olarak tahakkuk eden'faiz gideri 9 903 739 151 909 TL. olarak gerçek
leşmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
• • • - . ' M. Ergin Nural 

Başkan V. 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Petrol Rafinerileri A. Ş.'nin 1995 yı
lı malî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saraçoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/258) ; 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 'nin; 

Soru 1. 1995 yılı kâr veya zararı nedir? 
Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 
Soru 3. 1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar olmuş

tur? 
Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran

ları ne kadardır? 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 9.4.1996 
Sayı: B.02.0.002/190 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/258-370/677 sayılı ya

zısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 

ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
T. C. 

Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5.4.1996 

Sayı: B.02.1.ÖÎB.0.65.00.00/2422 
Konu: Önerge. 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 

İlgi : Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün, 19.3.1996 tarih 049 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen 7/258-

370 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 
Türkiye Petrol Rafinerileri A. Ş. 'nin 
Soru 1. 1995 yılı kâr veya zararı nedir? 
Cevap 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A. Ş. 'nin 1995 yılı zararı 4 997 644 331 439 TL. 'dır. 
Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 

Cevap 2. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin 1995 yılı repo geliri 2 004452 571 240 TL.'dır. 
Soru 3. 1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar olmuştur? 
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Cevap 3. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin 1995 yılı dönem başı ve dönem sonu itibariyle 

borçlan; 
1995 Dönem başı 

(TL.) 
10 137 579 453 970 
7 434 444 129 814 

17 572 023 883 784 
1995 Dönem başı 

(TL.) 

A) Malî Borçlar 
B) Ticarî Borçlar 
Dış Borç Toplamı 

1995 Dönem Sonu 

(TL.) 
22 255 270 498 367 
13 861811812 304 
36 117 082 310 671 
1995 Dönem Sonu 

(TL.) 
C) Ticarî Borçlar 

— Resmî Dairelere Borçlar 
— KİT'lere borçlar 

— Diğer Ticarî Borçları 
D) Diğer Borçlar 

E) Ödenecek vergi ve diğer 
Yükümlülükler 

İç Borç Toplamı 
İç ve Dış Borç Toplamı 

888 017 640 955 
555655 503 905 
216 469 241 801 
648 200 694 912 

7 356 336 107 002 
9 664 679 188 575 
27 236 702 772 359 

1 035 591 054 024 
2 137 889 962 275 
316 327 998 765 
2 278 871 159 

13 805 537 920 887 
17 297 625 807 101 
53 414708117 772 

Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran
ları ne kadardır? 

Cevap 4. 
1995 Yılında ödenen faiz (TL.) 

—Yapılmakta olan yatırımlar için 
yurt dışından alınan kredilerin faizi 

— Akaryakıt Tüketim Vergisi Erteleme Faizi 
TOPLAM 

875 871 538 388 
499 485 920 000 

1 375 357 458 388 
—Yurt içi bankalara şirketin herhangi bir borcu yoktur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

M. Ergin Nural 
Başkan V. 

9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, Petrol Ofisi A. Ş. 'nin 1995 yılı malî faaliyet
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saraçoğlu'nun yazılı cevabı (7/260) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma-' 
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. • 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
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PetrolOfisi A. Ş.'nin; 
Soru 1. 1995 yılı kâr veya zararı nedir? 
Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 
Soru 3.1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar olmuştur? 
Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran

ları ne kadardır? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 9.4.1996 
Sayı: B.02.0.002/201 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/260-372/679 sayılı ya

zısı. . 

istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 
ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.' 
t Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
T . C . , • • . . 

Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 4.4.1996 

Sayı: 2385 •_ • , ' 
Konu: Önerge. 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 

İlgi: Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün, 19.3.1996 tarih 049 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen 7/260-

372 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 
Petrol Ofisi A.Ş.'nin; 
Soru .1. 1995 yılı kâr veya zararı nedir? 
Cevap 1. Petrol Ofisi A. Ş. 1995 yılında 8 804 408 524 672 TL. Dönem kârı elde etmiştir. 
Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktan nedir? 
Cevap 2. Petrol Ofisi A.Ş:'nin, 1995 yılındaki repo geliri 354 630 740 425 TL.'dır 
Soru 3. 1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar olmuş

tur? 
Cevap 3. Petrol Ofisi A. Ş.'nin 1995 yılı dönem başında iç borcu : 

a) Ticarî Borcu 554106 457 408 TL. 
b) Diğer Borçları 382 987 499 050 TL. 

TOPLAM 937 093 956 458 TL. 
Şirketin 1995 yılı dönem sonu itibariyle iç borcu : 

a) Ticarî Borcu 1 075 056 940 602 TL. ~ 
b) Diğer Borçlan 1163 253315 456 TL. 

TOPLAM 2 238 310 256 058 TL. 
Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran

ları ne kadardır? 
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Cevap 4. Petrol Ofisi A. Ş. 1995 yılında kredi kullanmamıştır. Kredi faizi ödememiştir. Ban

kalara borcu bulunmamaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

M. Ergin Nural 
Başkan V." 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir Çelik Fabrikaları A. Ş.'nin 
1995 yılı malt faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdii Saraçoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/262) 

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

sına delaletlerinizi arz ederim. L 
Saygılarımla. , 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Sivas Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.; 
. Soru 1. 1995 yılı kâr veya zararı nedir? 
Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 
Soru 3. 1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar olmuştur? 
Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran

ları ne kadardır? 
T.C. . . 

Devlet Bakanlığı 9.4.1996 
Sayı: B.02.0.002/189 " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/262-374/681 sayılı ya

zısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 

ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
T.C. 

Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5.4.1996 > 

Sayı: B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/2421 ; ' 
Konu: Önerge. 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 

İlgi : Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün, 19.3.1996 gün ve 049 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen 7/262-

374 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 
Sivas Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'nin, 
Soru 1. 1995 yılı kâr veya zararı nedir? 
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Cevap 1. Sivas Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'nin 1995 yılı zararı 2 037 300 446 969 

TL/dır. ' 

Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 
Cevap 2. 1995 yılında 3 479 868 732 TL. repo geliri elde edilmiştir. 

Soru 3. 1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar olmuştur? 
Cevap 3. Sivas Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'nin, 1995 yılı dönem başında 2 771 546 796 

169 TL.'sı iç, 411 429 177 625 TL.'sı dış borç olmak üzere toplam 3 182 975 973 794 TL. borcu, 
dönem sonunda ise 1 622 716 494 911 TL. iç ye dış borçlanması oluşmuştur. 

Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran
ları ne kadardır? 

Cevap 4. Sivas Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. 1995 yılında 106 374 120 793 TL. yurt içi 
bankalara 219 636 836 270 TL. yurt dışı kredi kuruluşlarına olmak üzere toplam 326 010 957 063 
TL. faiz ödemiştir. 1995 yılı sonunda yurt içi 46 036 917 647 TL. ve yurt dışı kredi kuruluşlarına 
395 292 076 280 TL. olmak üzere toplam 441 318 993 927 TL. borçları vardır. Yurt içi kredi ku
ruluşlarına ödenen faiz 26 607 093 108 yurt dışı kredi kuruluşlarına ödenen faiz miktarı ise 8 703 
625 440 TL. olmak üzere ödenen toplam faiz 35 310 718 548 TL. 'dır. Kredi faiz oranı % 100'dür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Ergin Nural 

• Başkan V. 
11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Petkim'in 1995 yılı Malî faaliyetlerine iliş

kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdii Saraçoğlu'nun yazılı cevabı (7/263) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

• Halit Dumankaya 
İstanbul 

PETKİM'in; 
.Sorul. 1995 yılı kâr veya zararı nedir? 

. Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 
Soru 3. 1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar olmuştur? 
Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran

ları ne kadardır? ^ 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 9.4.1996 
Sayı: B.02.0.002/197 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/263-375/682 sayılı ya

zısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 

ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dr. Rüşdii Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
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T.C. 

Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5.4.1996 

Sayı: B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/2408 
Konu: Önerge. 

'• Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 

İlgi : Devlet Bakanlığı Özel'Kalem Müdürlüğünün, 19.3.1996 gün ve 049 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen 7/263-
375 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 

Soru 1. 1995 yılı kâr veya zararı nedir? 
Cevap 1. Petkim'in 1995 yılı dönem net kârı, 22 728 Milyar TL. dir. 
Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 
Cevap 2. PETKİM'in 1995 yılı faiz gelirleri 13 517 Milyar TL. dir. 

(Milyar TL.) 

— Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili 13 030 

— Repo 287 
— Diğer 200 
Toplam 13 517 

Soru 3. 1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar olmuştur? 
Cevap 3. PETKİM'in 1995 yılı başında ki iç ve dış borcu ile sene sonundaki borcu aşağıdaki 

gösterilmiştir. 

1995 Dönem başı 
İç Borçlar 6 964 
Dış Borçlar 422 
Toplam 7 386 

(Milyar TL.) 
1995 Dönem Sonu 

18 542 
766 ^ 

19 308 

Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran
ları ne kadardır? 

Cevap 4. PETKİM'in 1995 yılı içinde ödediği faiz, bankalardaki faizli borcu ve faiz oranlan 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) 1995 yılı faiz giderleri 765 Milyar TL. 
b) Bankalarda faizli borç 

DL TL 
AbuDhabİ 7 700 980 
Chase Manhattanbank 3 300 000 
Bayerısche Vcreinsbank 848 487 

11849 467 

(Milyar) Faiz % 
462 416 DL5.5 
202 615 DL 7.3125 

50 486 DM9.6 
715 517 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Ergin Nural 

Başkan V. 
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12. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Deniz Nakliyatı TA.Ş.'nin 1995 yılı malı fa

aliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Rüşdü Saraçoğlu'nun yazılı cevabı 
(71264) 

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

sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
. Halit Dumankaya 

İstanbul . -
D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'nin; 
Soru 1. 1995 yılı kâr veya zararı nedir? 
Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 

* Soru 3. 1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar ol
muştur? 

Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran
lan ne kadardır? 

Devlet Bakanlığı 9.41996 
• Sayı: B.02.0.002/200 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve" A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/264-376/683 sayılı 
yazısı. . 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 
ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
•-• ' T . C . - . . 

Başbakanlık 5.4.1996 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.ÖİB.0.65.00.00-2394 
Konu : Önerge 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 

İlgi : Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 19.3.1996 gün ve 51 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen 7/264-

376 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 
D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'nin; 
Soru 1. 1995 yılı kâr ve zararı nedir? 
Cevap 1. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'nin, 1995 yılı kârı takribi 300-350 milyar TL.dır. Şirketin bi

lanço çalışmaları devam ettiğinden bu rakam henüz kesinleşmemiştir. 

Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 
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Cevap 2. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. 1995 yılı içerisinde repo yapmamıştır. 
Soru 3. 1995 yılı başının iç ve dış borcu ne kadardır? Sene sonunda bu borçlar ne kadar ol

muştur? 

Cevap 3. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'nin, 1995 yılı dönem başı itibariyle uzun vadeli dış borç tu
tarı 43 573 225 $, 1995 yılı sonu itibariyle uzun vadeli dış borç tutarı 36 867 342 $'dır. 

Bu borç tutarları 1989 yılında Norveç'den alım anlaşması yapılan ve teslim alınarak hizmet ve
ren iki adet Ro-Ro gemisine ait uzun vadeli kredi tutarıdır. 

1995 yılı içerisinde $ 6 705 883 tutarında ana para taksit ödemesi gerçekleştirilmiştir. 

1995 yılı dönem başı ve dönem sonu itibariyle Şirketin cari ticarî işlemlerden doğan borç ve 
alacakları dışında, iç borcu olmadığı gibi vadesi gelmiş olup da ödenmemiş borcu da yoktur. 

Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran
ları ne kadardır? 

Cevap 4. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. 1995 yılı içerisinde (cevap 3'te belirtilen) Ro-Ro gemileri
nin uzun vadeli kredileri ile ilgili olarak $ 3 357 913 dış borç faizi ödemiştir. Bu kredinin faiz ora
nı LİBOR+l,5'dir. Bu kredi dışında şirketin yurt içinde ve yurt dışında bankalara borcu yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. Ergin Nural 

Başkan Vekili 
13.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin Ü95 yılı ma

lî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saraçoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/265) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin; 
Soru 1. 1995 yılı kâr veya zararı nedir? 
Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 

Soru 3. 1995 yılı başında.iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar ol
muştur? 

Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran
ları ne kadardır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 9.4.1996 

Sayı: B.02.0.002/194 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/265-377/684 sayılı 
yazısı. ' 
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İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 

ekinde alman yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
"' T . C . ' ' . . : • . . ' . . - . ' 

Başbakanlık 5.4.1996 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Sayı :B.02.l.ÖİB.0.65.00.00 - 2420 
Konu : Önerge 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 

İlgi : Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 19.3.1996 gün ve 51 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Saym Başbakana tevcih edilen 7/265-
377 esas sayılı yazılı soru önergesine' verilen cevap aşağıdadır. 

Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin; 

Soru 1. 1995 yılı kâr ve zararı nedir? 

Cevap 1. Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin, 31.12.1995 itibariyle dönem zararı 2 031 697 mil
yon TL.'dir. 

Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 

Gevap 2. Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'nin, 1995 yılı faiz geliri 9 168 milyon TL.'dir. (2 176 
milyon TL.'si mevduat fazi geliri, 6 992 milyon TL.'si müşterilere yapılan kredili işlere ait faiz ge
liridir.) 

Soru 3. 1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır? Sene sonunda bu borçlar ne kadar ol
muştur? 

Cevap 3. 
1995 Yılı Dönem Başı 1995 Yıl Sonu 

İç Borç 1536 451 milyon TL. 5 103 637 milyon TL, 

Dış Borç 205 532 milyon TL. 91 642 milyon TL. 
Toplam 1741983 milyon TL. 5 195 279 milyon TL. 

Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran--
lan ne kadardır? j 

Cevap 4. Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. tarafından, 1995 yılında ödenen faiz 44 155 milyon TL. 
(yıllık faiz oranı % 95), ödenmeyen SSK primleri ve sosyal yardım zammı faizi (ceza) borcu 
439 000 milyon TL. (yıllık faiz oranı % 10-15), ödenmeyen vergi faizi (ceza) borcu 761 000 mil
yon TL. (yıllık faiz oranı % 10-15), Ö.İ.B.'dan alınan kredinin faiz borcu ise 187 480 milyon TL. 
(yıllık faiz oranı %' 18-22)'dır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Ergin Nural 
Başkan Vekili 
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14. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank Holding A.Ş.'nin 1995 'yılı malî 

faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Rüşdü Saraçoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/266) . / ' 

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

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

; Halit Dumankaya 

• İstanbul 

Sümerbank Holding A.Ş.'nin 

Soru 1. 1995 yılı kâr veya zararı nedir? ' 

Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 
Soru 3. 1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar ol

muştur? 
Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran

ları ne kadardır? 

T.C. . \ 

Devlet Bakanlığı 9.4.1996 

Sayı: B.02.0.002/196 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2; 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/266-378/685 sayılı 
yazjsı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 
ekinde alman yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. ' •*> . ' 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
1 T C - • ' ' • ' . -

Başbakanlık 5.4.1996 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
Sayı : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00-2404 
Konu : Önerge 

-' Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 

İlgi : Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 19.3.1996 gün ve 049 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen 7/266-

378 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. , 
Sümerbank Holding A.Ş.'nn 
Soru 1. 1995 yılı kâr ve zararı nedir? 
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Cevap 1. Sümer Holding A.Ş.'nin (Bağlı Şirketler dahil) 1995 yılı; 

— İşletme Faaliyet Kârı 2 085 milyar TL. 

— Dönem Zararı 8 872 milyar TL.'dır. 

Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 
Cevap 2. Sümer Holding A.Ş.'nin 1995 yılı repo geliri 64 580 milyon TL.'dır. Bu gelir hol

dingin her ayın 1 ile 5'i arası ödemekte olduğu işçi avansı, 15-20'si arasında da ödenmekte olan iş
çi ücreti ve memur maaşlarının ödeme günlerine kadar kısa sürelerde bankalarda değerlendirilen 
nakitten elde edilmiştir. 

Soru 3. 1995 yılı başının iç ve dış borcu ne kadardır? Sene sonunda bu borçlar ne kadar ol
muştur? 

Cevap 3. Sümer Holding A.Ş.'nin, 
— 1994 yıl sonu itibariyle toplam borcu 19 662 milyar TL., 
— 1995 yıl sonu itibariyle de 33 723 milyar TL.'dır. 

Ayrıca 1994 ve 1995 yıllarına ait borç durumu Ek - l/A, Ek - l/B tabloda ilişikte sunulmuş
tur. 

Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran
ları ne kadardır? 

Cevap 4. 1995 yılı içerisinde holdingin faiz gideri 9 526 milyar TL.'dır. faizlerin yerler itiba
riyle dökümü Ek - 2 tabloda sunulmuştur. 1995 yıl sonu itibariyle holdingin bankalara borcu yok
tur. 

Holdingin bankalara borcu olmaması sebebi ile tahakkuk ederi faizlerin büyük bir bölümü öde
nemeyen vergi, SSK primi ve sosyal yardım borçlarına Eylül/1995 ayına kadar aylık % 12, daha 
sonra aylık % 10 oranında uygulanan gecikme zamlarıdır. Bu borçlara şubat 1996 ayından itibaren 
aylık % 15 oranında faiz uygulanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Ergin Nural 

- Başkan Vekili 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
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15. - İstanbul Milletvekili Halit Dıımankaya'nın, Türk Hava Yolları A.O.'nın 1995 yılı malî 

faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saraçoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/267) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. . 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Türk Hava Yolları A.O.'nın 
Sorul. 1995 yılı kâr veya zararı nedir? 

Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 

Soru 3. 1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar ol
muştur? 

Soru 4, 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran
ları ne kadardır? 

' T.C. 
Devlet Bakanlığı 9.4,1996 

Sayı: B.02.0.002/203 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/267-379/686 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 
ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
TC. 

Başbakanlık 5.4.1996 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Sayı: B.02.1.ÖİB.0.65.00.00 -2402 
Konu : Önerge 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 

İlgi : Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 19.3.1996 gün ve 51 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen 7/267-

379 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 
Türk Hava Yolları A.O.'nın, 
Sorul. 1995 yılı kâr ve zararı nedir? 
Cevap 1. THY A.O.'nın 1995 yılı kârı, 366 188 690 900 TL.'dır. 
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Soru 2. 1995,yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 

Cevap 2. 1995 yılı repo geliri 83 656 014 638 TL.'dır. 
Soru 3. 1995 yılı başının iç,ve dış borcu ne kadardır? Sene sonunda bu borçlar ne kadar ol

muştur? ' • . . . ' 
Cevap 3. Türk Hava Yollan A.O.'nın, 31.12.1994 tarihi itibariyle; 
İç kredi borcu 44852061 (USD) $. 

İç kredi borcu 380 000 000 000 TL. 
Dış kredi borcu 2 642 327 741 (*) (USD) $,'dır. 

31.12.1995 tarihi itibariyle ise; 
. İçkrediborcu .44625061 (USD) $. 

' Dış kredi borcu 2 914 836 197 (*) (USD) $.'dır. 
(*) 2006 yılına kadar ödenecek olan uçak borçlanmalarıdır. 
Soru 4- 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran

ları ne kadardır? • • ' • • ' • ' ' , • • ' ' 
Cevap 4. 1995 yılında ödenen iç borç faiz tutarı 393 362 557 629 TL., ortalama faiz oranı % 

74.00 TL., dış borç faiz tutarı 506 015 371 891.39 TL., ortalataa faiz oranı ise % 9.314 (USD) $'dır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

M. Ergin Nural 
-o Başkan Vekili 

16. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Denizcilik İşletmelerinin 1995 yılı 
malî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saraçoğlu'nun yazılı ceva-' 
bı (7/268) , \ . 

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

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Türkiye Denizcilik İşletmelerinin; .• ' ; •' - " 
Soru 1. 1995 yılı kâr veya zararı nedir? 
Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? -
Soru 3. 1995 yılı başında, iç ve dış borcu ne kadardır, sene sonunda bu borçlar ne kadar ol

muştur? 
Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran

ları ne kadardır? 
• T.c. ::-. ' : 

Devlet Bakanlığı 9.4.1996 
Sayı: B.02.0.002/192 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.Ö1.0.GNS.0.10.00.02-7/268-380/687 sayılı 
yazısı. , 
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İstanbul Milletvekili Sayın Halit Duniankaya'nın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı 

ekinde alınan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini, arz ederini. 
Dr. Rüşdü Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
T.C. 

Başbakanlık 5.4.1996 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Sayı: B.02.1.ÖİB.0.65.00.00 -2417 
Konu : Önerge N . 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu) 

İlgi: Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 19.3.1996 gün ve 51 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen 7/268-

380 esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 

Türkiye Denizcilik İşletmelerinin; 
Sorul. 1995 yılı kâr ve zararı nedir? 

Cevap 1. Türkiye Denizcilik İşletmelerinin, 1995 yılı bilanço kârı 4 261 665 milyon TL.'dır. 
Soru 2. 1995 yılı repo geliri var mıdır? Varsa miktarı nedir? 
Cevap 2. Türkiye Denizcilik İşletmelerinin, 1995 yılı repo geliri 153 430 milyon TL.'dır. 
Soru 3. 1995 yılı başında iç ve dış borcu ne kadardır? Sene sonunda bu borçlar ne kadar ol

muştur? 
Cevap 3. (Milyon TL.) 

1995 Dönem Başı 1995 Dönem Sonu 
A) İÇ BORÇLAR 
a) Satıcılara 
b) Alınan depozito ve teminatlar 
c) Personele borçlar 
d) Personele ait ücretten kesilen ve 

ödenemeyen G. Vergisi gecikme cezası 
• e) SSK'ya tabi em. pers. sos. yar. zammı 

B) DIŞ BORÇLAR 
a) Kredi borçları 

Limanları iyileştirme 
1741 TU Dünya Bankası Kredisi 
2535 TU Dünya Bankası Kredisi 
Belçika Kredisi 
b) Yurt dışı acenta borçlan 

İÇ VE DIŞ BORÇ-TOPLAMI 1 802 409 712 814 
(Şirket dış kredi borçlarını ana para ve faiz olmak üzere vade tarihlerinde ödemektedir.) 

1476 488 
65 767 
68 955 
330 113 

780 493 
231 160 
325 921 

74491 
114 603 
130 290 
6 537 

339 998 
56 648 
134 771 
7 969 

— 
140640 
372 816 

37 001 
128 363 
203 798 
3 654 
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Soru 4. 1995 yılı içinde ne kadar faiz ödenmiştir? Bankalardaki faizli borcu nedir, faiz oran

ları ne kadardır? 

Cevap 4. Şirketin 1995 yılında bankalara faiz borcu bulunmamaktadır. Ancak, yurt dışından 
sağlanan Hazine devirli kredilere ilişkin 1995 yılında; 

'— 1741 TU Dünya Bankası kredisi için, dolar .bazında faiz oranı %8.20 121 845 $ kar
şılığı 4 723 milyon TL'dır. 

— 2535 TU Dünya Bankası kredisi için, değişken faiz oranlı 1 338 866 $ karşılığı 15 153 mil
yon TL.'dır. » 

Belçika kredisi için, BF bazında faiz oranı % 21 800 778 BF karşılığı 2 189 milyon TL. faiz, 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının T.C. Merkez Bankasındaki hesabına ödenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Ergin Nural 
Başkan Vekili 

17. - Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Sümerbank Holding A.Ş, Adana Bez Fabrikasının 
bir firmaya düşük bedelle satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü 
Saraçoğlu'nun yazılı cevabı (7/273) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı cevaplandırılmasına dela

let etmenizi saygılarımla arz ederim. 
Soru 1. Sümerbank Holding A.Ş. Adana Bez Fabrikasının 480 milyar liraya Yüksekbaş Teks

til Firmasına satıldığı doğru mudur? 
Yapılan araştırmalara göre fabrikanın sadece makine ve arsası 1 586 631 730 000 TL. etmek

tedir. Bu bedel 9.10; 1995 tarihinde Telesif Sendikası Yavuzlar Şubesi tarafından bizzat işverenden 
alınmıştır. 

Soru 2. Bu tespit doğru mudur, doğru değilse gerçek fiyatı nedir? 
Soru 3. Ödeme nasıl yapılmaktadır? 

* Soru 4. Daha önce aynı firmaya satılan Adana Süt Kunımu çalışanlarının akıbeti ne olmuştur? 
Soru 5. Sümer Holding Bez Fabrikasının çalışanlarına iş güvencesi sağlanmış mıdır? 
Soru 6. Geneli 40 yaşın üzerinde olan bu insanlar yarın işten atıldıkları zaman bu şartlarda ne

rede iş bulacaklardır? 
. " ' ' • . • ' Sıtkı Cengil 

Adana 
• ' T.C. 

Devlet Bakanlığı 9.4.1996 
Sayı: B.02.0.002/195 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/273-392/735 sayılı 

yazısı. 
Adana Milletvekili Sayın Sıtkı Cengil'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı ekinde alı

nan yazılı soru önergesinde yer alan sorularla ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Dr. Rüşdü Saraçoğlu 
Devlet Bakanı 
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T.C. 

Başbakanlık 5.4.1996 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Sayı: B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/2423 
Konu : Önerge. 

Devlet Bakanlığına 
(Sayın Dr. Rüşdii Saraçoğlu) 

İlgi: Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 19.3.1996 gün ve 049 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Sıtkı Cengil tarafından, Sayın Başbakana tevcih edilen 7/273-392 
esas sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır. 

Soru 1. Sümerbank Holding A.Ş. Adana Bez Fabrikasının 480 milyar liraya Yüksekbaş Teks
til Firmasına satıldığı doğru mudur? Yapılan araştırmalara göre fabrikanın sadece makine ve arsa
sı 1 586 631 730 000 TL. etmektedir. Bu bedel 9.10.1995 tarihinde Telesif Sendikası Yavuzlar Şu
besi tarafından bizzat işverenden alınmıştır. 

Cevap 1. Adana Pamuklu Sanayi İşletmesi ile ilgili olarak 3 adet teklif alınmış olup, teklifle
rin aynı baza getirilmesi için teklif sahipleri ile 1 tur görüşme yapılmış, neticede ise açık pazarlık 
usulüyle fiyat artırımı şeklinde yapılan ihale 3 müteşebbisin katılımı ile noter huzurunda, kapalı 
devre kamera önünde gerçekleştirilmiştir. 

Sümer Holding A.Ş.'ne ait ilk grupta satışa sunulan 10 işletmeye yönelik olarak uluslararası 
kabul görmüş özel bir bağımsız İhtisas kuruluşuna idaremizce değer tespit çalışması yaptırılmıştır. 
Bu değer tespit çalışması kanunda belirtilen yöntemlerden indirgenmiş nakit akımı, tasfiye değeri, 
karşılaştırmalı denk işlemler analizi ve karşılaştırmalı denk şirketler analizi yöntemleri baz alına
rak her bir işletme için ayrı ayrı yapılmıştır. İdaremizce 10 işletme için.çıkılan ihalede alınan tek
lifler yapılan değer tespit çalışmalarında elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma 
sonucunda 10 işletmeden sadece 7'sinde, 3 yıl faaliyetine devam etme şartıyla, istenilen rakamlara 
ulaşıldığı kanaatine varılmış olup, sadece bu yedi işletmenin Özelleştirilmesi Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun 19.1.1996 tarih, 96/1 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Adana 
İşletmesi 480 milyar TL. bedelle Yüksekbaş Tekstil Fabrikaları A.Ş.'ne satılmıştır. Ancak yapılan 
değerleme çalışmaları sonucunda istenilen değerlere ulaşılmadığı kanaatine varılan 3 işletmede ise 
ihaleler iptal edilmiştir. 

Soru 2. Bu tespit doğru mudur, doğru değilse gerçek fiyatı nedir? 
Cevap 2. Kamunun yatırım takati ve tercihleri nedeniyle, Holdinge ait işletmelerde uzun sü

reden beri yatırım yapılamaması, sektördeki ücretlere oranla, oldukça yüksek ücret ödenmesi sonu
cu üretim maliyetlerinin yükselmesi, işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle düşük kapasite kul
lanımı, işletmelerin sektördeki gelişmeyi takip edecek ve istihdam artırıcı yatırımları gerçekleştire
cek dinamizmden uzak kalması sonucunu doğurmuştur. Bu şekilde faaliyetini sürdüren işletmeler
de yapılacak özelleştirmenin arsa değeri esas alınarak değil; özelleştirme neticesinde yapılacak mo
dernizasyon ve tevsii yatırım sonucu üretilecek katma değer de göz önünde bulundurularak işlet
menin devamlılığı esasına göre bir yöntem tercihi ile yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Teksif Sendikası Yavuzlar Şubesi tarafından işverenden alındığı iddia edilen 1.59 trilyon 
TL.'lik değer tespiti ile ilgili olarak; hem holdingin böyle bir değerlendirme raporundan haberdar 
olmadığı, hem de alıcının 9.10.1995 tarihi itibariyle böyle bir rapor düzenlemesinin mümkün ol
madığı açıktır. 
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Ayrıca Sümer Holding A.Ş.'nce idaremize gönderilen' genel durum raporuna göre Adana Pa

muklu Sanayi İşletmesi 1995 yılı dönem zararının 509.1 milyar TL. ve 1996 yılı için öngörülen za 
rarm ise 500 milyar TL. olduğu dikkate alındığında, yapılan özelleştirme işleminin sağladığı gider 
tasarrufu çok daha önemli hale gelmektedir. 

Soru 3. Ödeme nasıl yapılmaktadır? 
Cevap 3. İhale şartnamesinin 9 uncu maddesine göre alıcıların işletmeleri peşin veya vadeli 

olarak satın alabilmeleri mümkün olmaktadır. Teklifin vadeli olması halinde, teklif edilen toplam 
bedelin en az %50'si peşin ödenmekte; bakiyesi için yıllık % 10 faiz uygulanarak, en fazla 1 yıl va
de verilmektedir. 

Soru 4. Daha önce aynı firmaya satılan Adana Süt Kurumu çalışanlarının akibeti ne olmuştur? 
Cevap 4. Adana SEK, SEYTAŞ Tekstil ve Tarım Ürün Pazarlama Ticaret A.Ş.'ye 20.2.1995 

tarihinde imzalanan varlık satış sözleşmesi ile satılmıştır. Sözleşmenin 12 nci maddesi gereğince 
işletmede 1475 sayılı İş Kanunu kapsamında daimî ve geçici olarak çalışan personele ilişkin ola
rak tahakkuk edecek malî yükümlülük ve hakların tümü yatırımcıya aittir. 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personelin (Kapsam dışı personel dahil) diğer kamu 
kurum veya kuruluşlarına nakilleri, Devlet Personel Başkanlığınca 4046 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi çerçevesinde yapılır. 

Soru 5. Sümer Holding Bez Fabrikasının çalışanlarına iş güvencesi sağlanmış mıdır? 
Cevap 5. İşletmede 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanların kıdem tazminatlarının 

holdingce, ihbar tazminatlarının ise alıcı tarafından ödeneceği satış sözleşmesi ile taahhüt altına 
alınmıştır. Ayrıca işletmenin 3 yıl süre ile faaliyetine devam edeceği şarta bağlanmıştır. İşten ayrı
lanların Hazine Müsteşarlığınca yürütülen işgücü uyum projesi kapsamında yeni işlere yerleştiril
melerini ve iş bulmalarını kolaylaştırmak ve meslekî niteliklerini geliştirici programların uygula
maya konulması için çalışmalar devam etmektedir. 

Soru 6. Geneli 40 yaşın üzerinde olan bu insanlar yarın işten atıldıkları zaman bu şartlarda ne
rede iş bulacaklardır? ' \ .!.: 

Cevap 6. Alıcı ile idaremiz arasında imzalanan satış sözleşmesi gereği işletme faaliyetinin 3 
yıl süre ile devamı tâahhüt altına alındığından haliyle çalışma hayatı devam edecektir. Alıcı tara
fından yapılacak tevsii ve modernizasyon yatırımı ile kapasite kullanım oranının, dolayısıyla direkt 
ve dolaylı istihdamın artacağı; tekstil sektöründeki kalifiye eleman ihtiyacı ve kapasite kullanım • 
oranının artışı dikkate alındığında, işletmede işten çıkarılan kalifiye elemanların' geri dönüşünün 
yanı sıra mevcut istihdamdan daha fazla sayıda istihdam sağlanacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince iş akdi fesh edilen çalışanlara hizmet 
akdi sürelerine göre 8 aya kadar iş kaybı tazminatı ödenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
. M. Ergin Nural 

Başkan Vekili 
18. -Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nün, Niğde Millî Eğitim Müdürlüğüne se

çim öncesi personel alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Tur
han Tayan'ın yazılı cevabı (7/280) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu

sunda delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 30.1.1996 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 

Niğde 

- 1 7 8 -



T.B.M.M. B : 3 5 1 0 . 4 . 1 9 % 0 : 2 
Sorular: . 

1. Niğde Millî Eğitim Müdürlüğüne seçim öncesi personel alınmış mıdır? Alınmışsa gerekçe
si acil ihtiyaç mıdır? 

2. Sözlü ve yazılı imtihan nasıl yapılmıştır? 

3. Personel alınmışsa isim listeleri nedir? 

T . C . ' • . . - • ' ; • ' _ ' • " • ' 

Millî Eğitim ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 10.4.1996 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/875 
Konu : Soru Önergesi. • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 15.2.1996 tarih ve 7/280-409/770 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 19.3.1996 tarih ve 106-131-

5/1037 sayılı yazısı. 
Niğde Milletvekili Sayın Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 

tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri ilgi (a) yazı ekinde yer alan yazılı soru önergesi in
celenmiştir. , 

1. Niğde İlindeki okul ve kurumlarımızın hizmetli ihtiyacını karşılamak üzere 37 kadro tahsis 
edilmiştir. 

2. Sınav, "İlk Defa Devlet, Kamu Hizmetleri ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atana
caklar İçin Mecburî Yeterlilik ve Yazışma Sınavları Genel Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda 
yapılmıştır. 

3. Alınan personele ilişkin isim listesi eklidir. 
Arz ederim. 

Turhan Tayan 
Millî Eğitim Bakanı 

Niğde İlinde Hizmetli Kadrosuna Atanan Personel 
Adı ve Soyadı 

1. Rıza Kemer 
2. Gülderen Özbek 

3. Betili Erten 
4. Recep Kamar 

5. Osman Kaya 
6. Orhan Tabam 

7. ŞehribanTunç 
8. Ahmet Tanık 
9. Muzaffer Özbağ 

10. İsaAydoğan 
11. Zahiye Çelik ' ' 

12. Mesut Pırlak 

r Adı ve Soyadı 
13. Fazıl Ahmet Özer 

14. Ramazan Atlı 
15. Gem Ataş 
16. Hülya Pekel 

17. A. Osman Tanık 
18. Hüseyin Yıldırım 
19. Ayşe Bozbağ 
20. Şerife Yalvaç 
21. Sibel Derin 
22. Sevda Karaman 
23. Gökhan Açıkgöz 
24. Nurcan Soylu 
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Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı 
25. Ayla Kiremitçi 32. İzzet Gebelek 
26. Esra Akpınar 33. Hüseyin Avşin 
27. Yasin Öztekin -." 34. HalitÜzdere 
28. AliİIgün 35. Mesut İlgün 
29. ElifÇetiner 36. Nedim Koç 
30. Emel Saygın 37. Dürdane Gülümser 
31. Ahmet Yücel 
19. - Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, yurt dışına burslu olarak gönderilen öğrencilere iliş

kin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın yazılı cevabı (7/282) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ede
rim. . , . • 

Mahmut Işık 
Sivas 

Bilindiği gibi ülkemiz dışında yetiştirilmek üzere, Amerika ve İngiltere'ye çeşitli branşlarda 
yükseköğrenim alanında öğrenci gönderilmiştir. 

Yüksek nitelikli, çağdaş insan yetiştirmek, ülkemizin geleceği için kaçınılmaz bir görevdir. 
Ne var ki, aldığım duyumlar ve bilgiler sonucu ülkemizin seçerek, kıt kaynaklarından ayıra

rak iyi yetişmelerini sağlamak için eğitime gönderdiği bu öğrencilerin bir kısmının davranışları, gi-
yim-kuşamları (kıyafetleri), ilişkileri ve hatta bazılarının Türkiye aleyhindeki tutum ve davranışla
rı dikkat çekici olmaya başlamıştır. Tüm bu nedenlerle; 

1. Gelecekteki Devlet örgütünün çeşitli kademelerinde görevlendirilecek bu öğrenciler hangi 
kıstaslara göre seçilmişlerdir? 

2. Bu öğrencilerin kaçı imam hatip çıkışlıdır? 
3. Amerika'da ve İngiltere'de eğitim gören bu öğrencilerden, bu ülkelerde faaliyet gösteren ra

dikal dinci gruplarla ilişki kuranlar hakkında bilginiz var mıdır? 

4. Bu öğrencilerden bazılarının Türkiye aleyhine yapılan gösterilere dahi katılmakta oldukla
rı ve bildiri dağıttıkları ifade edilmektedir. Bu doğru mudur? 

5. Bu durumda olan öğrencilerden soruşturmaya uğrayanlar var mıdır? Sayısı ne kadardır? 
6. Amerika ve İngiltere'deki büyükelçilerimizin ve görevlilerimizin bu durumu ve duyumla

rını saptayarak bizim hükümetimize bilgi verdiği söylenmektedir. Bu durum karşısında Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ne gibi tedbir almış ve işlem yapmıştır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 10.4.1996 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/876 
Konu : Soru Önergesi. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 15.2.1996 tarih ve 7/282-415/791 sayılı yazısı. 
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b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 19.3.1996 tarih ve 106-131-

6/1038 sayılı yazısı. 

Sivas Milletvekili Sayın Mahmut Işık'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan ce
vaplandırılmasını tensip ettikleri ilgi (a) yazı ekinde yer alan soru Önergesi incelenmiştir. 

1. YÖK ve üniversiteler tarafından araştırma görevlisi olarak yurt dışına gönderilen öğrenci
lerin seçimi ÖSYM tarafından merkezi bir sınavla yapılmaktadır. Ayrıca, bu sınava katılmaya hak 
kazananlar ile sınavda başarılı olanlar hakkında güvenlik soruşturması yapılmaktadır. 

2. 1994 yılında yurt dışına gönderilen 487 öğrencinin 26'sı İmam Hatip Lisesi mezunudur. 

3. ABD ve İngiltere'de öğrenim yapan öğrencilerin bazı olumsuz davranışlarda bulundukları
na ilişkin haberler zaman zaman basında yer almaktadır. Ancak, bunlardan bulundukları ülkelerde
ki radikal dinci gruplarla ilişki kurdukları iddia edilenler hakkında, şu ana kadar, Bakanlığımıza 
resmî bir bilgi veya belge ulaşmamıştır. 

4. Bulundukları ülkelerde Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katıldıkları ve bildiri dağıttık
ları iddiasıyla herhangi bir resmî-burslu öğrenci hakkında Bakanlığımıza resmî bir bilgi veya bel
ge ulaşmamıştır. Ancak basında yer alan haberler üzerine Bakanlığımız yurt içinde ve dışındaki il
gili bütün resmî kuruluşlar nezdinde teşebbüse geçmiş, gerekli inceleme ve araştırmanın yapılma
sını ve sonucun bildirilmesini istemiştir. 

5. 1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına gönderilenlerden yukarıda belirtilen eylemlere katıl
dıkları için soruşturmaya uğrayan öğrenci bulunmamaktadır. 

6. Yurt dışında öğrenim yapan Türk öğrencilerinin, Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri doğrultu
sunda, başarılı bir öğrenim yapmaları yolunda Bakanlığımız büyük çaba. sarf etmekte ve titizlik 
göstermektedir. Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun Devletimizin kendileri için yaptığı öz
verinin bilincinde, bu tip olumsuz davranışlardan uzak bir şekilde öğrenimlerini sürdürdükleri bi
linmektedir. 

Çok az sayıda dahi olsa olumsuz davranışlar içerisinde olabilecekler hakkında basında yer alan 
yazı ve yorumlar hususunda Bakanlığımız son derece duyarlıdır. Bu yazı ve yorumlar yakından iz
lenmekte, iddiaların araştırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. Bu ku
rum ve kuruluşlardan gelecek bilgilerin dikkatle incelenip gerekli tedbirlerin alınacağından kuşku 
duyulmamalıdır. 

Arz ederim. 
Turhan Tayan 

Millî Eğitim Bakanı 

20. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye'ye Yunan gazetelerinin sokulmadığı id
diasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir'in yazılı cevabı (7/284) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 

26 Ocak tarihli Hürriyet Gazetesinde "Trabzonlu bir Rum'un Türkiye'ye bakışı" adlı yazısın
da 6 Eylül 1955 olaylarından sonra hâlâ Türkiye'ye Yunan Gazetesinin giremediği iddia edilmek
tedir. 
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Bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki sorularıma cevap rica ederim. 
1. Bu iddia doğru mudur? 
2. Yanlış ise kamuoyunu aydınlatmayı ve Türkiye'nin böyle ilkel uygulama yapmadığını du

yurmayı düşünür müsünüz? 

3. Doğruysa ve Yunanistan Türk gazeteleri için benzer uygulamayı yapıyor olsa bile, bizim 
bu tip uygulamaları kaldırmamız yerinde olmaz mı? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 8.4.1996 

Sayı: B.02.0.012/2.02.247 
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 15.2.1996 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/284-423/805 sayılı 
yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen "6 Eylül 1955 olaylarından sonra Türkiye'ye Yunanca matbuat girmeme
si" ile ilgili 7/284 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

1. 2. - Yabancı dergi ve gazetelerin Türkiye'deki genel dağıtımını yapan "Dünya Kitabevi" 
yetkilileri, getirtilecek olan yabancı dergi ve gazeteler için önceden bir araştırma yapıldığını ve bu
radan çıkan sonuç doğrultusunda ilgili ülkedeki dağıtım şirketi ile işbirliğine girildiğini belirterek; 
Yunanca için hiç bir talep olmadığından, Türkiye'ye Yunanca matbuat girmediğini açıklamaktadır
lar. 

Öte yandan, bu konuda Atina'da araştırmalar yapan Anadolu Ajansı Atina Temsilcisi de, da
ğıtım merkezleri ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde Türkiye'ye Yunan gazete ve dergi dağıtımı
nın, maliyet ve satış riski dikkate alınarak zarar etmemek amacıyla yapılmadığını saptamış bulun
maktadır. 

Ayrıca, Türkiye'ye gazete sevkiyatında maddî faktörün yanı sıra, her iki ülkede de sevkiyat ve 
iade işlemlerinde gümrük ve kambiyolarda karşılaşılan mevcut güçlüklerin de konuya sıcak bakıl-
mamasında etken olduğu tespit edilmiştir, 

3. Yunanistan'da Türk gazete ve dergileri de dahil, yabancı basının dağıtımı, aslen İstanbullu 
olan Hristoforos Hacopulos adlı bir işadamının kurduğu "Yabancı Basın Dağıtım Şirketi" tarafın
dan yürütülmektedir., 

Şirket, gümrük ve kambiyo güçlükleri ve iadeler konusunda mevcut zorluklar yüzünden; Hür
riyet, Türkiye ve Evrensel gazetelerini Frankfurt'tan getirtmekte olup, gazetelerin günlük satışı 500 
olarak belirtilmektedir. Yunanistan'da ayrıca Atlas, AD (Dekorasyon), Blucin ve Elele dergileri de 
satılmaktadır. Aylık olmaları nedeniyle, şirket, herhangi bir gümrük ve iade problemi olmaksızın 
dergileri doğrudan Türkiye'den sağlamaktadır. 

Sonuç olarak; Türkiye'de Yunanca yayınların dağıtımının yapılamaması siyasî olmayıp, tama
men ticarî kaygılardan kaynaklanmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Talip Özdemir 

Devlet Bakanı 

21.. - Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Konya Ereğli Şeker Fabrikasına arıtma tesisi yapı-
lıpyapılmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/336) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu

susunda delaletlerinizi arz ederim. 
Hüseyin An 

, Konya 
Konya İli Ereğli ilçe merkezinde bir şeker fabrikası mevcut olup, üretim faaliyetini 1989 yı

lından beri sürdürmektedir. Fabrikanın üretimi ile birlikte çevre kirliliği konusunda göz önünde bu
lundurularak aynı anda veya üretimden de önce atık sularının arıtılması için arıtma tesislerinin'ya-
pılarak faaliyete geçirilmesi gerekirken, maalesef bu yapılmamıştır. 

Şu anda başta Ereğli'nin merkez köylerinden Sazgeçit, Alhan ve Özgürler köyleri fabrikanın 
bu atık sularından en çok zarar gören köylerdir. 

Bu nedenle sorularım : 

1. Fabrika inşa edilirken insan ve hayvan sağlığı niçin gözardı edilerek arıtma tesisi düşünül
memiştir? 

2. Şayet böyle bir proje var ise bugüne kadar niçin gerçekleştirilmemiştir? 

3. İşin ivedilik ve aciliyetine binaen en kısa sürede fabrikanın arıtma tesisinin yapılması için 
son durum hakkında tarafımıza yazılı olarak cevap verilmesini arz ederim. 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 4.4.1996 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 
Sayı: B.140-BİK-0000003/SÖ-l,2 - 0417 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliğine 
İlgi: 15.3.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-852-2043 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin Konya - Ereğli Şeker fabrikası ve Kırıkkale Milletvekili 
Kemal Albayrak'ın Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki yazılı soru önergelerine iliş
kin bilgiler ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yalım Erez 

. Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Genel Müdürlük . 29.3.1996 
Sayı :B . 14.2.TŞF.C.65.00.03 - 3713 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
T.C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) . 

İlgi; 21.3.1996 gün ve B.140/0000003/SÖ-2/0366 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde bulunan ve Konya Milletvekili Sayın Hüseyin Ari'nin Konya-Ereğli Şeker 
Fabrikası atık su arıtımı, ile ilgili Sayın Bakanımızca cevaplandırılması isteğiyle T.B.M.M. Baş
kanlığına verdiği soru önergesine esas olacak görüşümüz aşağıdadır : 

. 1 . Diğer fabrikalarımızda olduğu gibi Ereğli Şeker Fabrikası projesi kapsamında da "arıtma 
tesisi" yer almaktadır. 
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2. Arıtma tesisi bünyesinde yer alan "çamur havuzu" ve "brükner havuzu" fabrika inşa edilir

ken tamamlanmış olup, halen hizmet vermektedir. 

3. 1994 yılında ise yatırım programına "Atık su arıtımı" müstakil proje olarak konulmuş, bir 
program dahilinde tüm fabrikalarımızın çevre sorununun 1997 yılına kadar halledilmesi planlan
mıştır. 

Bu çerçevede Ereğli Şeker Fabrikası atık su arıtım ünitesinin eksik bölümlerinin yapımına 
1994 yılında başlanılmış olup, yeterli ödenek verilmesi halinde programlanan sürede tamamlana
caktır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
İsmail Seyrekbasan İzzet adak 

Araştırma - Planlama ve Genel Müdür Yardımcısı 
Koordinasyon Dairesi Başkanı (Teknik - Makine) 

22. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, M.K.E.'ye bağlı şirketlerin yönetim ve dene
tim kurullarına atanan kişilere ilişkin sorusu ve Sanayiye Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı ce
vabı (7/337) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ; 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve talep ederim. 

. Kemal Albayrak 
. . . . . . Kırıkkale 

1. M.K.E. Kurumundaki şirketlerin yönetim ve denetim kuruluna atanan kişilerin hangi vasıf
ta ve daha önceki görevlerinin ne olduğunu, M.K.E. Kurumu ile ilgisinin bulunup bulunmadığının. 

2. Kırıkkale'M.K.E. Kurumuna ait şirket genel müdürlerinin her gün makam otolarıyla Anka
ra'da oturmaları sebebi ile devamlı Ankara'ya gelip gitmeleri makam onayına mı tabidir? 

3. Kırıkkale'deki M.K.E. Kurumuna ait fabrikaların 1995 yılı itibari ile kâr, zarar ve satış mik
tarlarının TL. olarak ne kadar olduğu. 

T.C. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 4.4.1996 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı I 
Sayı :B.140-BİK-0000003/SÖ-1,2 '. '' 

Konu : Soru Önergesi | 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliğine 

İlgi: 15.3.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-852-2043 sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin Konya - Ereğli Şeker Fabrikası ve Kırıkkale Milletvekili 

Kemal Albayrak'ın Makine ve Kimya Ensdüstrisi Kurumu hakkındaki yazılı soru önergelerine iliş
kin bilgiler ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yalım Erez 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

Genel Müdürlüğü 1.4.1996 

Sayı: 0820000/229 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Daire Başkanliğı) 

İlgi: 21.3.1996 tarih ve B.140/BİK-000003/SÖ-1-0367 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde yer alan, Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal Albayrak'ın yazılı cevaplan

dırılmasını talep ettiği, Kurumumuzu ilgilendiren soruların yanıtları aşağıda verilmiştir. 
Arz ederiz. 

. Mehmet Çelik Emin Gök 

Genel Müdür Yrd. Yönetim Kurulu Başkanı 

Genel Müdür 
2. Kırıkkale'deki şirketlerimizin genel müdürlerinin her gün Ankara'ya gelmeleri söz konusu 

değildir. Genel Müdürlerin, şirketlerini kâr merkezi haline getirme sorumlulukları nedeni ile gös
terdikleri çabaları kapsamında, gerek ana teşekkülün ilgili birimleri ile gerekse Bakanlığımız, Mil
lî Savunma Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi üst kuruluşlar veya bazı sanayi 
kuruluşları nezdinde işlerini takip etmek amacı ile görevli olarak zaman zaman Ankara'ya gelme
leri görevlerinin gereğidir. 

3. Kırıkkale'deki şirketlerimizin 1991 - 1995 yılları arası satışlar, kişi başına satış, faaliyet ve 
dönem kâr/zararları aşağıdadır. 

Satışlar 

Mühimatsan 

Çeliksan 
Pirinçsan 

Nitrosan 
Silahsan 
Çelbor 

Kişi Başına Satış 

Mühimatsan 
Çeliksan 
Pirinçsan 
Nitrosan 
Silahsan 
Çelbor 

1991 
187 790 

108 814 
89 066 

81 287 

57 351 
17 634 

1991 
64 

81 
116 
127 
50 

53 

1992 

257 455 
171 912 
122 960 

161 985 
125 061 
29 390 

1992 
91 

136 
164 

269 
116 
95 

1993 ; 

660 763 
277 632 
218 523 

159 066 
243 236 
46 758 

1993 
228 
276 
338 

308 
264 
164 

1994 

1 276 420 

608 348 
533 826 

. 3437 931 
520 240 
135 978 

1994 
576 
707 
947 
804 
670 
557 

(Milyon TL.) 
1995 

2 293 075 

1 006 665 
1 039 247 

496 280 

800 284 
264431 

(Milyon TL.) 
1995 
1 133 
1 241 
2 188 

1 199 
1 187 
1 322 
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Faaliyet K/Z 

• • * • ' . 

Mühimatsan 

Çeliksan 
Pirinçsan 

Nitrosan 
Silahsan 

Çelbor 

Dönem K/Z 

Mühimatsan 

Çeliksan 
Pirinçsan 

Nitrosan 
Silahsan 

Çelbor 

B 

1991 

(36 119) 
5 673 

1550 
7 211 . 

(12 150) 

(11538) 

1991 
(48157) 

6 811 
66 

3549 
(35 046) 

(28 387) 

: 35 

1992 
(56706) 

(56 199) 
(26 280) 

39 465 
20 166 

(17 653) 

1992 
(164 468) 

(147319) 
(58 399) 

25 022 
(45 073) 

(62 091) 

10 .4 .1996 

1993 
(91 507) 

80490 
(26 380) 

32 498 
' 22 756 
25 607) 

1993 
(248 876) 

(160 290) 
(70 532) 

5 199 
(130 990) 

(69 337) 

1994 
105 069 

123 379 
92 201 
27 797 

155 273 
11 190 

1994 

(290 261) 
(66 840) 
(50 211) 

(39 936) 
10 075 

(43 430) 

0 : 2 
(Milyon TL.) 

1995 
575 346 
346 195 
324 172 
86 850 

242 891 

,60 308 

(Milyon TL.) 

1995 
(148 569) 

(48 744) 
74 422 

' (22873) 
69 412 

(8 869) 

23.- Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya - Seydişehir - Akseki - Manavgat - Antalya 
yoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler'in yazılı cevabı (7/338) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. ' 12.2.1996 

. - • • • ' . - • Veysel Candan 
Konya 

Konya - Seydişehir - Akseki - Manavgat - Antalya yolunda çalışma yar mıdır? Bahsekonu yol 
ne zaman tamamlanıp hizmete açılacak? 

• . ' • - , T C - • ' 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 10.4.1996 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-Â/502 

Konu : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın 
Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M.'nin 15.3.1996 gün ve A.Ö1.0.GNS.0.10.00.02-851-2043 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, "Konya-Şeydişehir-Akseki-
Manavgat-Antalya yolu"na dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiş olup; Ka
rayolları Genel Müdürlüğümüzce bu hususta hazırlanan bilgi notu ve kroki ekte gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
• . • ' , - ! Mehmet Keçeciler 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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(Konya - Karaman) Ayr. - Çavuş - Seydişehir - Akseki (Manavgat - Alanya) Ayr. Yolu 

(Konya - Karaman) Ayr. - Çavuş - Seydişehir - Akseki (Manavgat - Alanya) Ayr. yolu toplam 
218 Km. uzunluğunda 1. sınıf Devlet yolu şeklinde inşa edilmekte olup 3 ayrı kesimde yapılan iha
lelerle çalışmalar sürdürülmektedir. 

I. Kısım : (Konya - Karaman) Ayr. - Çavuş - Seydişehir - 13. Bl. Hd. (118 + 3 Km.) 

1995 yılı sonuna kadar 1996 yılı fiyatlarıyla 2 027 milyar TL. harcama yapılarak 94 Km.'lik 
kesimi asfalt sathi kaplamalı olarak tamamlanmıştır. 1996 yılı ödeneği 120 milyar TL.'dir. 212 mil
yar TL. ek ödenek temin edildiği takdirde çalışmaların devam ettiği 27 Km.'lik kesimde bitirilerek 
toplam 118 Km.'lik yolun tamamı asfalt sathi kaplamalı olarak tamamlanacaktır. 

II. Kısım : Seydişehir- 13. Bl. Hd. (Mortaş. Varyantı) (25 Km.) 
Ödenek yetersizliği sebebiyle 1994 yılında çalışma yapılamamıştır. 1995 yılında 1996 yılı fi

yatlarıyla 43 milyar TL. harcama yapılmıştır. Mevcut yol asfalt kaplamalı olarak trafiğe hizmet 
vermekte olup Etibank'a ait maden sahasının içinden geçmektedir. Yeni yapılan proje bir varyant
la maden sahasından uzaklaşmaktadır. 1996 yılı ödeneği 56 milyar TL. olup sözleşmesine göre ek 
ödenek ihtiyacı 150 milyar TL.'dir. Ek ödenek temin edildiği ve ileriki yıllarda bu düzeyde ödenek 
sağlandığı takdirde proje 1998 yılında tamamlanabilecektir. 

III. Kısım : (Manavgat - Alanya) Ayr. - Akseki - 3. Bl. Hd. (75 Km.) 

1995 yılı sonuna kadar 1996 yılı fiyatlarıyla 2 594 milyar TL. harcanarak 68 Km.'lik kesimi 
asfalt sathi kaplamalı olarak tamamlanmıştır. 1996 yılı ödeneği 70 milyar TL.'dir. 170 milyar TL. 
ek ödenek temin edildiği takdirde kalan 7 Km.'lik kesimde bitirilerek toplam 75 Km.'lik yolun ta
mamı asfalt sathi kaplamalı olarak bitirilecektir. 

Sonuç olarak 218 Km. uzunluğundaki projede 1995 yılı sonuna kadar 1996 yılı fiyatlarıyla 
4 664 milyar TL. harcanarak 161 Km.'lik kesim asfalt sathi kaplamalı olarak tamamlanmıştır. 1996 
yılı ödeneği 246 milyar TL. olup 532 milyar TL. ek ödenek temin edildiğinde mevcut haliyle as
falt kaplamalı olarak hizmet veren Mortaş Varyantı hariç 1996 yılı sonunda proje asfalt sathi kap
lamalı olarak trafiğe açılacaktır. Proje tamamlandığında Konya - Antalya yolu 105 Km. kısalmış 
olacaktır. 
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(KONYA-KARAMAN)AYR.-ÇAVUŞ-SEYDİŞEHİR-AKSEKİ-

(MANAVGAT-ALANYA)AYR. YOLU 

(218 KM.) Bölgesi: 3. -13.BI.Md. 
İ l i : Konya 

Antalya i 
Sını f ı :1A,PI*12m. . 

Sathi Kaplam;} 

3 
B L 

143 Km 

1 3 
B.L 

75 Km 

Konya (12 Km.) 

3H250_ 
36+900-

38+125" 

43+000 

58+000_ 
A 

94 Km 

86+900_ 
Beyşehir Bağl.(3.6 Km.)" 

' 93+802 

105+302_ 
B 

-24.6 Km. 
(Mortaş Geçişi) , 

118+402 

A 
24.2 Km. 

142-6Ö1 

27 Km. 
169+601 
172+101 

179+601 

C 
47 Km. 

| Manavgat (13 Km.) 

0+000 

Bulumya 

Seydişehir 

Seydişehir Çavro 

3-13.BI.Hd. 

Cevizli Ayr. 

Geriş Ayr. 

' . < ; • ' . . • . - . . • 

217+601 

31 Km 

6J<m 

11 Km 

10 Km 

39 Km 

Yolu 

12 Km 

12 Km 

24 Km 

27 Km 

1 Km 
7 Km 

39 Km 

Reglaj sevıyesındo 

Baştanı, madı 

Karaman (98 Km.) | 

Mûtoahhid* 
Keşif Bodoiî 
Tenzilatı(%) 

Alttemel seviyesinde tfıale Bodelî 

Toprak işlerinde • 
çalışılıyor 

Başlanılmadı 

Toprak işlerinde 
çalışılıyor 

Koşıf Anısı 
Söz.Fİ.Bug.Kadar 
Yapılan Harcama 
1996 Ödeneği 
1996dablt.lçin 
Ek Ödonok Iht. 

Müteahhidi 
Keşif Bedeli 
Tenzilatt(%) 
İhale Bedeli 
Keşif Artışı 
Söz.Fİ.Bug.Kadar 
Yapılan Harcama 
1996 Ödeneği 
1996 Sözl. göre 
Ek Ödonok Iht. 

Geçmiş Yıllarda 
tamamlandı. 

Müteahhidi 
Keşif Sodalı 
TonziIatı(%) 
İhale Bodeli 
Keşrf Artışı 
Sdz.Fİ.Bug- Kadar 
Yapılan Harcama 
1996 ödeneği 
1996dablt.lçln 
Ek Ödenek Iht. 

: Z.Çarmıklt ' 
; l2 737MılyonT(; 
:4, to 
: 12 215MflyonTL 
: 15 768 Milyon TL 
; 13 731 Milyon TL ' 

; 120 000 Milyon TL 

: 212 000 Milyon TL 

r Duygu .•' 
: 94.568 Milydh TL 
: 38,39 
: 58 263 Milyon TL 

; 7 968 Milyon TL 

: 56 000 Milyon TL 

: 150 000 Milyon TL 

ihaleli olarak 

; Oz Inş 
' 3 994 Milyon TL 
M.O 
; 3 954 Milyon TL 
: 9 684 Milyon TL 
; 9 5t4 Milyon TL 

; 70 000 Milyon TL 

: 170 000 Milyon TL 

Alanya (47 Km.) | 
* 1995 sonu itibarıyla 161 Km lik kesim asfalt kaplamalı olarak tamamlandı 
* B : (Mortaş Varyantı) mevcut yol asfalt olarak hizmet veriyor (25 Km.) 
* 19 Km.lik kesimde toprak işlerinde çalışılıyor , 
* 10 Km lik kesim alttemel seviyesinde 
* 23 Km.lik kesimde çalışmalara henüz başlanılmadı 

tp? | Asfalt olarak bitirilen kısım. ( 161 Km ) 
1996 Yılı ödeneği 246 000 Milyon TL. olup 532 °°0 Milyon TL. ek ödene* temin edildiği takdirde Mortaş Varyantı hariç 
yıl sonuna kadar asfalt kaplamalı olarak tamamlanacaktır. 
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T.B.M.M. B : 3 5 10 .4 .1996 0 : 2 
24. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, OHAL kapsamındaki illerde gözal

tına alınan kişilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı (7/438) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

8.3.1996 

Ömer Vehbi Hatipoğlu 

Diyarbakır 
•1. ÎHD. Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Şeker'in yaptığı ve Demokrasi Gazetesinin 3 Şu

bat 1996 tarihli 3 üncü sayfasında yer alan açıklamaya göre son 5 yılda OHAL kapsamındaki iller
de 209 kişi gözaltına alınmış veya değişik şekillerde kaybolmuşlardır. Bu iddia doğru mudur? 

2. Açıklamada yer alan iddialar doğru ise bu şahısların bulunması konusunda Bakanlık olarak 
bugüne kadar ne tür bir çalışma yapılmıştır? 

3. Söz konusu gazetede yer alan listede adı geçen şahıslar gözaltına alınmışlar mıdır? 
5. Gözaltına alınmamışlarsa bu haber ve açıklama neden tekzip edilmemektedir? 

T.G. '• 
İçişleri Bakanlığı 10.4.1996 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
/ Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01- 082779 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 18.3.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/438-769/1827 sayılı 
yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve ta
rafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Önergede ileri sürülen ve İnsan Haklan Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Şeker'in 
.3.2.1996 tarihli Demokrasi Gazetesinin 3 üncü sayfasında yer alan açıklamasında sözü edilen Ola
ğanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamındaki illerde değişik şekillerde kaybolduğu iddia edilen kişile
rin adres ve açık kimlik bilgilerinin bildirilmesi halinde gerekli inceleme ve araştırmalar yaptırıla
caktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Ülkü Güney 

-İçişleri Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
35 İNCİ BİRLEŞİM 10 ••• 4 . 1996 ÇARŞAMBA Saat : 15.00 

1 . " • • 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

• • ••• - • B ; 

GENEL GÖRÜŞME VE.MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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) 

2. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf ke
sintilerimin değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. — 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 ilişkin önergesi (10/19) 



5 
'.' GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS* ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA İ>AtR' ÖNGÖRÜŞMELER' 

5. _ 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluş
larının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) * 

7„; — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

g, __ 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) 

9. — 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) 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, TRT- ile ilgili 
usulsüzlük ve' yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

11. — 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) 

12. — 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) 

13. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemimin özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve-103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

14# __ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 

— 2 — • . 



. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 'ARAŞTIRMASI ' 
' YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

15. — 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) , 

16. __ 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) 

17. — İzmir Milletvekili Sabri 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) 

18. —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) 

19. — 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) 

20. — Konya Milletvekili Veysel Candan .ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

21. — 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) 

22. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki 
sorunların araştırılarak 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) 

23. — 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) 

24. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön-



t) 
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YAPILMASINA DAM öNĞÖRÜŞMELER" 

temlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

'25. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'ın zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/40) 

26. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmetle
rindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

27. — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel Mü
dürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

28. — İstanbul Milletvekili ITalit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

29. — İstanbul Milletvekili .'HaTit Dumankaya ve 16 arkadaşının Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

30. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et it
halatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

3V— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

32. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin vei 
işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) < 

33. — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperat'iflerindekli usulsüzlük ve yolsuzîiuk iddialarının araştırılarak alınması gereken 
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tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

34. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzalandığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/49) 

35. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkim önergesi (10/50) 

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

37. — İzmir Milletvekili Metin öney ve 10 arkadaşının,- ceza ve tevkifevleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerini' içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergemi (10/52) 

38. — Balıkesir Milletvekili İsmalll özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması 
açılmasına iliişkin önergesi (10/54) 

39. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerin
deki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

40. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 28 arkadaşının,, kumar
hanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarını tespit etmek ve daha iyi de
netlenmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş-. 
kin önergesi (10/56) 

41. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
i'le alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tesp'iti amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/57) 

42. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının doğal afetlerde mey
dana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 
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1. — İstanbul Milletvekili Halil Dumankayanın, TURBAN Genel Müdürlüğüne 
ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1) 

•21 — istanbul 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. — izmir 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. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren ekonomide meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/5) 

5. — Yozgat Milletvekili Kâzım Aralan'ın, soğan üretimindeki fazlalığın değer
lendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/6) 

6. — izmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, İzmir'de Menkul Kıymetler Borsası 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/7) 

Ji — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, İş ve İşçi Bulma Kurumunda usulsüz 
atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/8) 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Mesudiye İmam - Ha 
tip Lisesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10) 

9. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban Barajından Elazığ'a 
içme suyu getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
nu Önergesi (6/11) 

10. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Ancak - Palu yoluna iliş
kin Bayındırlık ve İskân.Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

• 11. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden - Alacakaya yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) 

İ2. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'un tarihî ve kültürel 
varlıklarının korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) 

13, — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Tren yolu ve İstasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

14, — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, 731azığ Çimento Fabrikasının ye
rinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/16) 
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15. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapatı
lacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/17) 

16. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 

17. .— Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatırım
lara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/19) 

jg. _ Malatya Milletvekili, Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santraline iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

19. — Adana Milletvekili Sıtkı Cen'giPin, Çukobirliğin borçlarına ve personeline 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

20. — Aydın Milletvekili' Sema Pişkinsüt'ün, Acil Servis ve Hizmetlere İlişkin 
Sağlık Balkanından sözlü som önergesi (6/22) 

21. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın Sağlık Hizmetleri Ala
nındaki Örgütlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som 
önergesi (6/23) 

22. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargonun ekono
mimize olan etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/24) 

23. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın malî durumuna ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/25) 

24. ->- Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, 11 Sağlık Müdürlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Yafcup Hatipoğlu'nun, dinî vecibelerini yerine ge
tiren ordu mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

26. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, çevre düzenlemesi fonundan bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

27. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya'nın bazı belediyelerine ya
pılan yardımlara ilişkin Maliye Balkanından' sözlü som önergesi (6/29) 

28j — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, öğretmenlerin eylemlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) 

, 29. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu Sanayi Bölgesi arsasının 
kamulaştırma bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/31) 

30. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, dinî vecibelerini yerine getiren 
ordu mensuplanna yapılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi 
(6/32) 
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31. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir Köy Hizmetleri Müdür
lüğünde, mevsimlik çalıştırılan işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/33) 

32.— Balıkesiir Milletvekili İsmail özgün'ün, Vergi sistemine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

33. — Balıkesir Milletvekili ismail özgün'ün, Balıkesir'e bağlı köy yollarına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

34. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/36) 

35,, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/37) 

36. — Kayseri Milletvekili Recep Kırış'ın, dinî vecibelerini yerine getiren ordu 
mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü som öner
gesi (6/38) 

37. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'm, çalışanların ve bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin ilaç ve tedavi giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som öner
gesi (6/39) 
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