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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nınv Avrupa Parlamentosunun, 

Türkiye ile ilgili olarak aldığı kararlara karşı TBMM'nin cevap vermesi gerek
tiği hususundaki önerisi üzerine, konuya ilişkin Başkanlık açıklaması 

B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluklar ve milletve

kili dokunulmazlığına ilişkin gündemdışı konuşması 
2. - Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu'nun, tabiî afetler ve Sinoplu 

hak sahiplerine yapılması gereken yardımlara ilişkin gündemdışı konuşması 
ve Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy'un cevabı 

3. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, zeytin ve zeytinyağı üretici
lerinin sorunlarına ilişkili gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet 
Altınsoy'un cevabı 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Özbekistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Lütfü Esen-

gün'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/530) 
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2. - Macaristan'a gidecek olan Kültür Bakanı İsmail Kahrarnan'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Baaknı Sabri Tekir'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/531) 

3. - İran'a giden Devlet Bakanı Lütfü Esengün'e, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Abdullah GüTün vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/532) 

4. - İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Ahmet Demircan'a, dönüşüne 
kadar^ Devlet Bakanı Sacit Günbey'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/533) 

5. - Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Nevzat Ercan'a, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/534) . 

6. - Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Namık Kemal 
Zeybek'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/535) 

7. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Mehmet 
Sağlam'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Bekir Aksoy'un vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/536) 

8. - Slovakya ve Polonya'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktu-
na'ya, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/537) 

9. - Almanya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'e, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'ın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/538) 

10. - Almanya'ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'a, 
dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin vekâlet etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/539) 

11. - Almanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönü
şüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli'nin vekâlet 
edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/540) 

12. - (10/63) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/541) 

13. - Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak'ın, Anayasa Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/88) 

14. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi; (4/89) 

15. - Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in, Dilekçe Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/90) 

16. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, (6/19.1) esas numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/91) 

17. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın (6/28 ve 6/29) esas numaralı 
sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/92) 
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tılmasma ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/542) 117 

19. - Türk Amerikan Dernekleri Kurulunun, ABD'de yapılacak Türk Ame
rikan Dernekleri Kurulu Yıllık Kongeresine TBMM'yi temsilen Başkanvekili 
Kamer Genc'in icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/543) 117 

20. -Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanının,TBMM Dışişle
ri Komisyonundan bir heyeti Bulgaristan'a davetine icabet edilmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/544) 117 

21. - Türkiye-İsrail Dostluk Grubunun kurulmasına ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/545) 118 

22. - Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/546) 118 

; 23. - Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in, er Allahver-
di Kılıç'in cenaze törenine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyet
le birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapacağı resmî ziyarete iştirak et
meleri uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/547) ]19 

24. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sapanca Gölü ve Civarın
daki Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/20) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/93) 119:122 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 107 

1. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, üniversi
telere giriş sınav sistemindeki olumsuzlukları bütün boyutlarıyla araştırarak alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/118) 107:109 

2. - Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 22 arkadaşının, özel iskele
lerin yasal durumları ile ülke ekonomisi ve çevreye verdikleri zararları araştırmak 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 109:111 

3. - Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının otomobillerle ilgili 
bedelsiz ithalat rejiminin ülke sanayi ve ticaretine yapacağı olumsuz etkileri araş
tırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 111:113 

4. - Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve bu kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 113 

IV.-SEÇİMLER 122 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM / 2 2 

1. - Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda açik bulunan üye
liğe seçim 122 

2. - Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bulunan üye
liğe seçim 122 
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3. - Çevre Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

4. - Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
5. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık bulunan 

üyeliğe seçim 

6. - Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyo
nunda açık bulunan üyeliğe seçim 

7. - Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

8. - Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
9. - Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
10. - Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
1 1 . - İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

12. - Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

13. ^ Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
B) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. - (10/90) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ tren yolu ile istasyo

na ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy'un 
cevabı(6/15) 

2. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Çimento Fabrikasının 
yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/16) 

3. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapa
tılacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/17) 

4. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy'un 
cevabı (6/18) 

5. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatı
rımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/19) 

6. -Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) santralına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

7- - Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukobirliğin borçlarına ve persone
line ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, bazı medya kuruluşlarına verildiği 
iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/22) 

9. -Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın sağlık hizmetleri ala
nındaki örgütenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/23) 
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10. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargonun eko
nomimize olan etkilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü 
Esengün'ün cevabı (6/24) 132:135 

11. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın malî durumuna iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/25) 136:137 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 139 
1. - Adana Milletvekili Erol Çevikçe'nin, Adana-Tufanbeyli Sulama Ko

operatifine bağlı üreticilerin mağdur olduğu iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay: 

naklar Bakamndan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Aksoy'un yazılı cevabı 
(7/1025) . - ' . - . . . 139 

2. - İzmir Milletvekili Sabri ErgüTün; 
- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın ölüm olayını soruştu

ran C. Savcısının, maktul yakınlarının dilekçelerini işleme koymadığı iddiaları
na, 140:146 

- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın bedeni üzerinde bazı 
incelemelerin yapılmasına, 

- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın ölüm sebebine, 

- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın muayene ve otopsi
sinde hazır bulunan kişilere, 

- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın kişisel eşyalarına, 

- Polisle girdiği .silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili Adli Tıp otop
sisine, < 

- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın ölümü ile ilgili olarak 
Adli Tıp Kurumunda barut izi aranması yapılıp yapılmadığına, 

- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili hazırlık tahki
katı dosyasına, ' 

- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın otopsisinde savcılık
ça aranması istenen hususlara, 

- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili.olayın adli ta
biplik ve Adli Tıp Kurumuna hangi makamlarca ne zaman bildirildiğine, 

- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili olayın soruştur
masına, 

- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili olarak görevli 
C. Savcısının görevini yapıp yapmadığına, 

- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili olarak görevli 
C. Savcısının Adli Tıp Tabipliği ye Adli Tıp Kurumundan ceset üzerinde aran
masını istediği hususları içeren yazıya, 

- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili yeterli delil top
lanmadan C. Savcısının karara vardığı iddiasına, 

- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu Ölen bir şahsın ölüm olayı ile ilgili 
tahkikatı sürdüren C. Savcısının olay yerinde yaptığı incemelere, 
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- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili olarak mermi ve 

kovanlarda yapılan balistik incelemeye, 

- Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili olayın adli mer
cilere intikaline; 

İlişkin sorulan ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'in yazılı cevabı (7/1085, 
1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 
1099, 1100,1101) 

3. - Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, lojman tazminatı miktarının artı
rılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in ya
zılı cevabı (7/1181) 146 

4. - Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu'nun, Malezya'daki 2 nci Ulusla
rarası Müslüman Kadın Parlamenterler toplantısına katılanlara ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün yazılı cevabı (7/1186) 147:149 

5. - Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, yerel yönetimlerin yetki ve so
rumluluklarının artırılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Ab
düllatif Şener'in yazılı cevabı (7/1198) 149 

6. - Ankara Milletvekili Ali Dinçer'n, Kilis-Elbeyli İlçe Belediyesinin per
sonel ihtiyacına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'in yazılı cevabı 
(7/1266) 150 

7. - Karabük Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük SSK Hastanesinde gö
revli bir doktorun hastanede bir işçiye yaptığı ameliyattan dolayı işçiden para al
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çe
lik'in yazılı cevabı (7/1269) 151:157 

8. - İstanbul Milletvekil Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul-Esenyurt Belediye
si sınırları içinde bulunan Hoşdere Köyünün Kıraç Belde Belediyesine bağlanma- \ 
sına ilişkin sorusu ve Bayındırılk ve İskân Bakanı Ccvat Ayhan'ın yazılı cevabı 
(7/1271) I 5 3 

9. - Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy'un, Afyon çevre yoluna ilişkin 
sorusu ve Bayındırılk ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın yazılı cevabı (7/1275) 154 

10. - Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Yol-İş Sendikası ile Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü arasında akdedilen toplu iş sözleşmesinin mevsimlik 
işçilere uygulanmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir 
Aksoy'un yazılı cevabı (7/1281) 155:157 

11. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, SSK Yönetim Kurulu iki üye
sinin görevden alınacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Necati Çelik'in yazılı cevabı (7/1284) 157:159 

12. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Buca'ya bir sağlık merkezinin 
açılmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in 
yazılı cevabı (7/1286) 159:160 

13. - Karabük Milletvekili Erol Karan'ın, Avrupa Kupalarındaki futbol kar
şılaşmalarının TRT'den izlenmesine imkân sağlanmasına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Bahattin Şeker'in yazılı cevabı (7/1287) 161 
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14. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Pazaryolu Barajı ve Hınıs 1 inci 
Merhale Projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai 
Kutan'in yazılı cevabı (7/1291) 

15. - Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, il merkezinde yapımı devam eden 
bir köprünün ödeneğine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ay
han'ın yazılı cevabı (7/1292) 

16. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, SSK sağlık sigortası priminin 
sağlık hizmetlerinde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in yazılı cevabı (7/1303) 

17. - Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz'ün, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü bünyesinde mevsimlik olarak istihdam edilen işçilerin durumuna ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Aksoy'un yazılı cevabı (7/1307) 

18. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in; 
- Niğde-Ulukışla İlçesindeki Bolkar Dağı tesisleri inşaatına, 
- Niğde yüzme havuzu inşaatına ayrılan ödeneğe, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in yazılı cevabı (7/1310, 

1311) 
19. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İdare Müdürlüğü yurt bina

sı için ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet.Sağlam'ın 
yazılıcı cevabı (7/1313) 

20. - Antalya Milletvekili Yusuf Öztop'un, eğitim ve öğretimde yaşanan 
yetersizliklerin giderilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağ
lam'ın yazılı cevabı (7/1330) 

21. -Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un, Karadeniz Sahil Yolu projesinin Bo-
laman-Perşembe etabı ihalesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Ce
vat Ayhan'ın yazılı cevabı (7/1331) 

22. - Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, son gelişmeler karşısında Çekiç 
Güç'ün işlevine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Turhan 
Tayan'ın yazılı cevabı (7/1332) 

23. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Ankara-Adana otoyoluna ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın yazılı cevabı (7/1339) 

24. - Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız'in, Diyanet İşleri Başkanlığından 
genel ve katma bütçeli kuruluşlara yapılan personel nakillerine ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Nevzat Ercan'ın yazılı cevabı (7/1358) 

25. - Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, İçel-Anamur-Anıtlı Köyü 
Alan İlkokulunda yaşanan bayrak yırtma ve Atatürk büstünü kırma eylemine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'in yazılı cevabı (7/1359) 

26. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bir öğrencinin annesinin 
Alman asıllı olması gerekçesiyle GATA'ya alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'ın yazılı cevabı (7/1362) 

27. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, "İslam" isimli dergiye ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın yazılı cevabı (7/1372) 
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, 28. - Aydın Milletvekili Fatih Atay'ın, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ın yazılı cevabı 
(7/1384) 

29. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Muğla-Fethiye İlçe Belediye 
Başkanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yazılı cevabı 
(7/1389) 

30. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Tekirdağ'dan yayın yapan 
Olay TV'ye ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Ku-
tan'ın yazılı cevabı (7/1392) 

31. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Tekirdağ İlindeki okullara ya
pılan öğretmen atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağ-
lam'ın yazılı cevabı (7/1393) 

32. - Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, 1996 yılı pamuk taban fiyatları
na ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı 
(7/1394) ' - • ' - . • • • 

33. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Maliye Bakanının Sivas E Tipi 
Kapalı Cezaevini ziyaretine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Ab-
düllatif Şener'in yazılı cevabı (7/1398) 

34. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı illere atanan il millî eği
tim müdürlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın yazılı 
cevabı (7/1316) 

35. - Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nin, Bakanlıktaki bazı uygula
malara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın yazılı cevabı 
(7/1419) 

36. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Bartın organize sana
yi bölgesi projesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in ya
zılı cevabı (7/1425) 

37. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Açıköğretim Fakülte
si mezunlarına ve okul yollarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet 
Sağlam'ın yazılı cevabı (7/1430) 

38. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçüklün, Çanakkale Boğazı köprüsü 
geçiş projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın ya
zılı cevabı (7/1435) 

39. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Tekirdağ ve ilçeleri arasında
ki yolların yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ay
han'ın yazılı cevabı (7/1438) 

40. - Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, demiryolu taşımacılığına iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun,yazılı cevabı (7/1442) 

41. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Piyango İdaresi Geni 
-Müdürlüğünün 1995 yılı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazılı cevabı (7/1484) 

42. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın; 
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Sayfa 
- Turban Elmadağ tesislerine nakledilen evraklara, 

- 1992-1995 yılları arasında Turban yönetimince alınan kararlar ve taşeron 
firmalara yaptırılan işler ile kiralanan helikopterlere, 

- Turban ve bağlı işletmelerince Erten Mühendislik ve Sanayi Ticaret Ltd. 
Şti.'ne verilen işlere, 

- Turban eski Genel Müdürü Ömer Bilgin döneminde yapılan ihalelere ve 
personele verilen avanslara, 

- Turban işletmelerinde bazı evrakların ortadan kaldırıldığı iddiasına, 

- Turban Antalya Kaleiçi Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile perso
nelin aldığı avanslara, 

- Turban Marmaris Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin 
aldığı avanslara, 

- Turban Belek Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldı
ğı avanslara, 

- Turban Bodrum Tesislerinde ücretsiz olarak kalari kişiler ile personelin al
dığı avanslara, 

- Turban Kemer Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin al
dığı avanslara, 

- Türban Kuşadası Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile' personelin 
aldığı avanslara, 

-Turban Beldibi Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin al
dığı avanslara, 

- Turban Abant Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldı
ğı avanslara, 

- Turban Amasya Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin al
dığı avanslara, 

- Turban Büyük Samsun Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile perso
nelin aldığı avanslara, 

- Turban Çeşme Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin al
dığı avanslara, 

- Turban Çorum Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin al
dığı avanslara, 

-Turban Elmadağ Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin al
dığı avanslara, . 

- Turban Erciyes Tesislerinde; ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin al
dığı avanslara, 

- Turban Urfa Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı 
avanslara, 

-Turban Yalova Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin al
dığı avanslara, 
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s'ayfo-
- Turban Gümüldür Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin 

aldığı avanslara, 
- Turban Ürgüp Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldı

ğı avanslara, , 
- Turban Akçay Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin.al

dığı avanslara, 

- Turhan'ın İsparta'da seyahat acentası açmasının nedenine ve Turban tesis
lerinde indirim yapılan kişilere, 

- Turban eski Genel Müdürü Ömer Bilgin döneminde yapılan harcamalara, 

- Yalova - Termal'deki Türk Hamamının bakım ihalesine, 

İlişkin Başbakandan sorulan ve Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'in yazılı 
cevabı (7/1463, 1464, 1485, 1466, 1487, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 
1465,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1482,1480,1481, 
1468, 1467,288) 

43. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya İlinde doğalgaz uy
gulamasına geçilip geçilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı M. Recai Kutan'ın yazılı cevabı (7/1501) 214 

44. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, İş ve İşçi Bulma Kurumunda usul
süz atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Necati Çelik'in yazılı cevabı (7/1508) 215:218 

45. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'un tarihî ve kültü
rel varlıklarının korunmasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ın 
yazılı cevabı (7/1510) 218 

46. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, milletvekillerinin sağlık 
harcamalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa 
Kalemli'nin yazılı cevabı (7/1558) 219:236 

—————— ^ş _ _ _ _ _ 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün, çiftçilerin ve hayvan üreticilerinin, 
Edirne Milletvekili Mustafa İlimen, çiltek üreticisinin, 
İçel Milletvekili Halil Cin de, seracılıla uğraşan topraksız ve az topraklı Çiftçilerin, 
Sorunlarına ve bunların çözüm yollarına ilişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 20 arkadaşının, sağlığa zararlı şeker ithal edildiği id

dialarının araştırılarak alınmasi gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/117) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini ala
cağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Afyon Milletvekili Yaman Törüner'in, (10/17) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu 
üyeliğinden çekidiğine ilişkin önergesi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gündemin "Kalan Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 31 in
ci sırasında yer alan 107 sıra sayılı 5680 sayılı Basın Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin, bu kısmın 5 inci sırasına alınmasına ve 6 ncı sıraya kadar olan tasarı ve teklifle
rin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin RP Grubu önerisi 
kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Geler Diğer İşler" kısmının : 
1 inci sırasında bulunan 23, 
2 nci sırasında bulunan 101, 

. Sıra sayılı kanun tasarılarının müzakereleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından, ertelendi; 

3 üncü sırasında bulunan, Üç İlçe ve Bir İl Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/446, 2/457, 401, 
2/439, 2/447) (S. Sayısı: 108) görüşmelerine devam olunarak, yapılan açık oylama sonucunda, 

4 üncü sırasnıda bulunan, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının da (1/408) (S. Sayısı: 
100) yapılan görüşmelerden sonra, 

Kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı; 
5 inci sırasında bulunan, Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 

ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nm, 5680 Sayılı 
Basın Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/469). (S. Sayısı : 107) 
görüşmelerine başlanarak, 1 inci maddesinin oylanması sırasında istem üzerine yapılan yoklamalar 
sonucunda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

Alınan karar gereğince, 5 Kasım 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 
20.25'te son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Ünal Yaşar Mustafa Baş 
Gaziantep İstanbul 
Kâtipliye Kâtipliye 

- © '• 
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GELEN KÂĞITLAR 

25.10 .1996 CUMA 

Tasarılar 

1. - 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 20 nci Maddesinin 2 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Maddeye 2 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/527) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1996) 

2.-9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/528) (Plan ve 
Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 'komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.10.1996) 

3. - Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/529) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.10.1996) 

4. - Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı (1/530) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.1996) 

Teklifler 
1. - îçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in; 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/512) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1996) 

2. - Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in; Suvarlı Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/513) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa" geliş tarihi : 
23.10.1996) 

3. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve Ay
dın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 5 Arkadaşının; 2918 Sayılı Kanunun 131 inci Maddesinin 3 ün
cü Fıkrasının Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi (2/514) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 23.10,1996) 

4. - İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 1 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve 1 Ek Geçici Madde Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/515) (Millî Eğitim, Kül
tür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1996) 

5. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in; Edikli Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/516) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1996) 

6. - Refah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 13 Arkada
şının; Suşehri İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/517) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.1996) 

7. - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar ve 43 Arkadaşının; Siverek Adı ile Bir İl Kurulma
sına Dair Kanun Teklifi (2/518) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 24.10.1996) 

8. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün; Tek-
kiraz İlçesinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/519) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komsiyonla-
rına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.1996) 

9. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/520) (Adalet ve İçişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.1996) 
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10. - Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın ve 9 Arkadaşının; îki İlçe Kurulması Hakkında 

Kanun Teklifi (2/521) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.10.1996) 

. İ L - İzmir Milletvekili Metin Öney'in; Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/522) (Ana
yasa ve İçişleri komsiyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.1996) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Sivil Havacılık Yasasına İlişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.1996) 

2. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, sağlık teşkilatındaki personel kadrolarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1996) 

3. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, 1997 bütçesinde sağlıkla ilgili tanıtım ve reklam gi
derleri için bir ödeneğin aynlıp ayrılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/345) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1996) 

4. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, meslek yüksek okulu mezunu sağlıkçıların göreve 
atanmama nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 23.10.1996) 

5. - İçel Milletvekili Halil Çin'in, İslam Halk Komutanlığı ile ilgili olarak Libya'da yayımla
nan bir gazetedeki başyazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/347) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.10.1996) 

6. - Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, M. Ereğlisi - Çorlu - Seymen yol yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1996) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 

yazılı soru önergesi (7/1534) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.1996) 

2. - Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun, tütün ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1535) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.1996) 

3 . - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bolu Dağı geçişi tünel inşaatı ile İzmir - Aydın 
otoyolu tünel inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1536) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.10.1996) 

4. - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz sahil yoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1537) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.1996) 

5. - Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, Sosyal Sigortalar Kurumundaki uygulamalara 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1538) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 17.10.1996) 

6. - Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Defterdarlığı Kuşadası Vergi Dairesinde 
görevli müdür ve müdür yardımcılarının başka bir yere yapılan tayin nedenine ilişkin Maliye Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1539) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1996) 

7. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1540) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1996) 

8. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Bodrum Gümrüğünde yaşanan zorluklara iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1541) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1996) 
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9. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Adana - Feke sağlık ocağında görevli doktorla

rın ihmali sonucu bir öğrencinin ölümüne sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1542) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.1996) 

10. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, OHAL kapsamındaki illerde köyleri boşaltı
lan vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1543) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 21.10.1996) 

11.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Tunceli'de giriş-çıkışlarda kısıtlamalar yapıldı
ğı ve karne ile gıda uygulamasının başlatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1544) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.1996) 

12. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Başbakanın özel korumalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1545) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.1996) 

13. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Yunan Hükümetince Batı Trakya'da Türk böl
gelerine girişin yasaklanması karşısında uygulanacak politikaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1546) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1996) 

14. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Hakkâri - Yüksekova Cumhuriyet Savcısının 
başka bir yere yapılan tayin nedenine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1547) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 21.10.1996) 

15. - Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu'nun, Türk kökenli Makedon vatandaşların Türkçe 
eğitim görmelerinin yasaklanması karşısında uygulanan politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1548) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1996) 

16. - İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın, yabancı uyruklu bir danışmana ilişkin Dışişleri Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1549) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.10.1996) 

17. - İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının can ve mal 
güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1550) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.1996) 

18. - Samsun Milletvekili Yalçın Gürtan'ın, Samsun Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1551) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.10.1996) 

19. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat Köy Hizmetleri Müdürlüğündeki teknik 
personel açığına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1552) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.10.1996) 

20. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Zile-Aydmcık-Alaca yoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1553) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1996) 

21. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, kullanılmayan ambulansların değerlendirilmesine 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1554) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1996) 

22.- Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, sağlık projelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı 
soru Önergesi (7/1555) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1996) 

23. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Güneydoğu illerine özel sektör firmalarının 
bayilik veya acentalık vermedikleri iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1556) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.10.1996) 

24.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa Çevre Otoyolu projesine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1557) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.10.1996) 
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1 .11.1996 CUMA 

Tasarılar 
1. - İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/531) 

(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1996) 

2. - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/532) (Çevre ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.10.1996) 

3. - Özellikle Afrika'da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle 
Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/533) (Çevre ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.10.1996) 

Teklifler 

1. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/523) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1996) 

2. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/524) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1996) 

3. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/525) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.10.1996) 

4. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/526) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.10.1996) 

5. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın; Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/527) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.10.1996) 

6. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Yapım, Kira, Alım ve Satımlarda Şeffaflığın 
Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/528) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 25.10.1996) 

7. - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın; Bucak'ın İl Olması Hakkında Kanun Teklifi (2/529) 
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.10.1996) 

Raporlar 
1. - İşkencenin veya Gayriinsanı ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair 

Avrupa Sözleşmesine Ek İ ve 2 nolu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/303) (S. Sayısı: 109) (Dağıtma ta
rihi : 1.11.1996) (GÜNDEME) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federas
yonu Arasında Uluslararası Federasyonun ve Onun Türkiye Cumhuriyetindeki Temsilciliğinin Sta
tüsüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 110) (Dağıtma tarihi: 1.11.1996) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, işçi emeklileri arasındaki aylık farkının giderilmesi 
ile ilgili tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.1996) ' • - . • 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1. - istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Milletvekillerinin sağlık harcamalarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1558) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.10.1996) 

2. - Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu'nun, Amasya ve Çorum'daki afet konularına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân.Bakanından yazılı soru önergesi (7/1559) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.10.1996) 

3. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize'nin 1 inci derecede kalkınmada öncelikli yöreler 
kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1560) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.10.1996) -

4. -Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy'un, para karşılığında yapılan bir tayinin soruşturma 
akibetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1561.) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.10.1996) 

5. - Afyon Milletvekili H. İfjrahim Özsoy'un, Hıfzısıhha Enstitüsünde tıbbî araç alımlarında 
yolsuzluk yapıldığını beyan eden kişi hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1562) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.1996) 

6. - Adana Milletvekili İbrahim Yavuz Bildik'in, bir gazetede yayımlanan "İncirlik'te şok id
dia" başlıklı bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1563) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.10.1996) 

7. - Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, Kartlı Sayaç uygulaması nedeniyle bazı okullar
da suların akmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1564) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.10.19967 

8. - Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, Ankara'daki bazı okullarda suların akmama ne
deninin "Kartlı Sayaç" uygulamasından kaynaklandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1565) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.1996) 

9. - Muğla Milletvekili Lâle Aytaman'ın belediyelerin borçları için bir tahkim yasasının 
çıkarılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru Önergesi (7/1566) (Baş
kanlığa geliş tarihi; 25.10.1996) 

— g • 

5 .11 .1996 SALI 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Muğla Milletvekili Lâle Aytaman'ın, Gökova Termik Santralinin denize olan olumsuz et
kilerinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/350) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.1996) 

2. - Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, alınan telefon ücretlerinden haksız kazanç sağlan
dığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (Başkanlığa geliş tarihi :, 
3.1.10.1996) 

3. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Aczimendilerin Ankara'daki gösterileri sırasında 
polisin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.10.1996) 

4. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur İline bağlı köylerin yollarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.1996) 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy'un, Muğla İli Fethiye ve Milas'taki Kamu Sağlığı 
Merkezlerinin yapımında yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1567) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.10.1996) 

2. - Muğla Milletvekili Lâle Aytaman'ın, Muğla'da Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Ku
rulunun ihdasına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/1568) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.10.1996) 

3. - Niğde Milletvekili Âkın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocukların istihdamına ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1569) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.10.1996) 

4. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Uluslararası İslam Halk Komutanlığı üyeliği yönünde ya
pılan açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1570) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.10.1996) 

5. -, Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, disiplinsizlik veya şeriatçı 
örgütlenme içinde oldukları gerekçesiyle ilişkileri kesilen subaylara ilişkin Başbakandan yazılı so-. 
ru önergesi (7/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.1996) ' 

6. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm, ülkemize sığınan İranlıların durumuna ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1572) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.11.1996) 

. 7. - Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy'un, deprem afetine uğrayan Dinar, Kızılören ve 
Evciler'de bulunan sigortalı ve Bağ-Kur'lu vatandaşların pirim borçlarının ertelenme veya 
affedilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru Önergesi (7/1573) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.1996) , 

8. - Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy'un, deprem afetine uğrayan Dinar, Kızılören ve 
Evciler'deki esnafın vergi borcunun affedilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1574) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.1996) . -

9. - Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, Kamu personeline yapılan lojman yardımına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1575) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.1996) 

10. - Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un, Ordu Organize Sanayi Bölgesinde hak sahiplerinin 
alacağı olan istimlâk bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1576) (Başkanlığa geliş tarihi : 4. 11.1996) 

11. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Mülteciler Sözleşmesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1577) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.1996) 

12. - Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Kütahya Emet İlçesinde asit-borik fabrikasının 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1578) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.11.1996) 

13. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İran'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1579) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.1996) 

14. - Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Hindistan'dan ithal edilen hastalıklı buğdayın iç 
piyasada satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1580) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 5.11.1996) 

15. - Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, ekmeğe yapılan zamma ve izlenen buğday politi
kasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1581) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.11.1996) 
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16. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde Polis Okuluna ilişkin İçişleri Bakanından 

yazılı soru önergesi (7/1582) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.11.1996) 

Meclis Araştırma Önergeleri 

1. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, üniversilere giriş sınav sis
temindeki olumsuzlukları bütün boyutlarıyla araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/118) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.10.1996) 

2. - Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 22 arkadaşının, özel iskelelerin yasal durum
ları ile ülke ekonomisi ve çevreye verdikleri zararları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/119) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.1996) 

3. - Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, otomobillerle ilgili bedelsiz ithalat 
rejiminin ülke sanayi ve ticaretine yapacağı olumsuz etkileri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/120) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.10.1996) 

4. - Denizli Milletvekili Hilmi Devleli ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme Kurumu ve bu 
kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.10.1996) 

Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, faaliyeti durdurulan İstanbul Bankasının eğitim 

bursu adı altında yaptığı transferlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1013) 
2.- Aydın Milletvekili Fatih Atay'ın,.ILO sözleşmesine aykırı olarak yapıldığı iddia edilen 

nakillere ve anti - sendikalist tutuma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1019) 

3. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, İstanbul Bankasından yapılan kaynak aktarmalarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1028) 

4. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sağlık reformuyla ilgili yasal düzenlemelere ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1033) 

5. -Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, her türlü hastalığa çare olduğu iddia edilen bazı ilaç 
ve ürünlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1034) 

6. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya'da yapımı planlanan hastanelere ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1069) 
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BİRİNCİ OTURUM 

( Açılma Saati: 15.00 
5 Kasım 1996 Sah 

BAŞKAN: Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Fatih ATAY (Aydın) 

- © — ••. 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşimini açıyorum. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER ' 
I.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Avrupa Parlamentosunun, Türkiye ile ilgili ola

rak aldığı kararlara karşı TBMM'nin cevap vermesi gerektiği hususundaki önerisi üzerine, konu
ya ilişkin Başkanlık açıklaması 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Akarcalı. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Başkan, Meclisin tatil olduğu dönemde, Avrupa 

Parlamentosunda, Türkiye'yle ilgili, haksız, insafsız, aşırı derecede terbiyesiz iki karar alındı. Hü
kümetten, bu kararla ilgili hiçbir görüş çıkmadı. Avrupa Parlamentosunun, Türkiye'deki din özgür
lüklerine ve Kıbrıs meselesindeki tek taraflı yandaş tutumuna karşı, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin kesinlikle bir cevap vermesi gerekir. 

Ben, bununla ilgili olarak, milletvekili arkadaşlarıma bir bilgi mektubu dağıttım. Eğer uygun 
görürseniz, Avrupa Parlamentosunda Yunanlıların başını çektiği birkısım küstah insana, hak ettiği 
cevabı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin vermesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Akarcalı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ara verdiği dönemde, Avrupa Parlamentosunda, milletimizi 

derinden üzen bazı açıklamalar ve karar tasarıları için hazırlıklar yapılmıştır; bunlardan bir kısmı 
da, maalesef, kararlaştırılmıştır. 

Aslında, Avrupa-Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamentolararası Karma Komisyonu toplan
tısı arifesinde, Türkiye'yi dinlemeden, tek taraflı olarak alınan bu kararların hiçbir bağlayıcılığı ve 
ciddiyeti bulunmamaktadır. Avrupa Parlamentosunun, Türkiye'yi, insan hakları konusunda, Avru
pa Birliğiyle ilgili yükümlülükleri konusunda ve Kıbrıs konusunda uyarma hakkı gibi bir hususu 
da tanımamız mümkün değildir. Bilhassa, Avrupa Parlamentosunun, Türkiye'deki Hıristiyan eser
lerine yapılan-saldırılardan bahsetmesi, âdeta bir karamizah örneğidir. Günümüzde bile, Balkanlar
daki Türk eserlerinin tahribi devam etmektedir. Yüzelli yıldan beri, iki binden fazla Türk ibadetha
nesi ve sosyal tesisi, sadece Türk eseri olduğu için, insanlığın kültür mirasında tuttukları tarihî yer 
dikkate alınmadan yok edilmiştir. 

Bütün bunlarla ilgili olarak, duyarlı davranmayan ve halen Batı Trakya'daki Türk azınlığın di
nî haklarını kullanmasına mâni olan uygulamalar karşısında seyirci kalan Avrupa Parlamentosunun 
bu tutumu, elbette, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerekli' şekilde cevaplandırılacaktır. 
(Alkışlar) 

Değerli gruplarımızın da bu konuda ortak bir bildiri hazırlamak üzere çalışmaya başlamış ol
duklarını haber almış bulunuyorum. Bu sebeple -tahmin ediyorum ki, gruplarımız, yarın, bu ortak 
bildiriyi hazırlamış olacaklar- uyarınız için tekrar teşekkür ediyorum. . 
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ALTAN ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, Hükümetin bir açıklaması olacak mı?.. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grupların, Avrupa Par

lamentosuna vereceği bu cevaptan sonra, Hükümetin de, muhtemelen izleyeceği bir yol olacaktır; 
onu tayin etmek, bizim yetkimiz dahilinde değil. Elbette, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurdu
ğu ve güvenoyu verdiği Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki duyarlığa paralel bir davra
nış içine girecektir ümidindeyim. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Meclisin tatilden dönmüş olması dolayısıyla, çok ölçüde gündemdışı söz talebi bulunmakta

dır; ama, İçtüzüğümüzün koyduğu sınır çerçevesinde, bunlardan, ancak, az bir kısmını karşılayabi
liyoruz. •'••.' 

B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. -İstanbul Milletvekili Hali t Dumankaya'nın, yolsuzluklar ve milletvekili dokunulmazlığına 

ilişkin gündemdışı konuşması 
BAŞKAN-İlk söz sırası, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın. 
Sayın Dumankaya, yolsuzluklar ve milletvekillerinin dokunulmazlıkları konusunda gündem

dışı söz talebinde bulunmuştur. 
Buyurun Sayın Dumankaya. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; son aylarda, ül
kemizde, içte ve dışta, büyük olaylar cereyan etmektedir. Son yaşanan trafik kazası da, bu olayla
rın üzerine tuz ve biber olmuştur. Her türlü gasp, soygun, adam kaçırma, uyuşturucu, suikast işle
rine bulaşmış "Söylemez çetesi" adıyla maruf bir çetenin içine üst düzey emniyet müdürlerinin is
mi karışmıştır ve maalesef, bugüne kadar, bu üst düzey emniyet müdürleri, buharlaşmıştır, yakala
namamıştır. 

Bakınız, bir köşe yazarı, Mehmet Türker, ne diyor; bir bölümünü okuyorum: 

"Polis müdürleri nasıl buharlaştı?.. 
Türkiye, Patagonya değil. Türkiye, polislerin uyuşturucu kaçakçılığı, askerlerin silah ticareti 

yaptığı Orta Amerika ülkeleri hiç değil. Türkiye, güçlü bir devlet. İyi, güzel de, böyle bir güçlü 
devlette üst düzey üç emniyet müdürü üç aydır aranıyor ve bir türlü bulunamıyorsa, devletin dev
let olup olmadığından kuşku duyulur mu, duyulmaz mı? Polis, polisi arıyor; bulamıyor. Acaba, İn-
terpol'e haber mi versek, yoksa Amerikan Federal Polisi'nden mi yardım istesek; CIA'dan veya 
KGB'dcn mi yardım istesek?.." 

Değerli arkadaşlarım, bir başka olaya bakıyoruz: Bir Ağansoy cinayetinde, eski Başbakan -şu 
anda da Başbakan Yardımcısı- Sayın Çiller'in korumaları, bu mafya vurgununun, ölümle sonuçla
nan bu vurgunun içerisinde. 

Son olarak da bir trafik kazası oluyor; Meclis, emniyet ve aranan kişiler aynı arabada. Ölenle
re Allah'tan rahmet, sayın milletvekiline de acil şifalar diliyorum ve diyorum ki: Bu arabanın arka
sında olan o susturucu silahlar, bu arabanın arkasında olan o dinleme cihazları, bu arabanın arka
sında olan o yeşil pasaport ve o kişiye verilen polis kimliği; kim tarafından verilmiştir; burada bu
nun cevabını almamız lazımdır. . 

Değerli arkadaşlarım, şu anda, bir polis müdürü de İçişleri Bakanıdır. Bakınız, eğer bu beya
natı gazeteye verdiyse, artık, ürkmemek, korkmamak mümkün değildir. Bu beyanatın içinde, Ağar 
"Çatlı'yı teslim etmeye götürüyorlardı" diyor ve devam ediyor. Bu kadar gayri ciddî bir cevap bek
lememiz mümkün'değil. 
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Değerli arkadaşlarım -konuma geliyorum- Meclisimizin her geçen gün itibarı sarsılıyor, çatı 

çatırdıyor; ama, kimsenin umurunda değil. Milletvekilleri, sivil hayatta, bürokraside yaptığı yol
suzluklardan cezaevine gideceği yerde buraya geldiğinde, dokunulmazlık zırhına bürünüyor. 

Anavatan Partisi olarak, bizde, yüzkızartıcı suçlardan, rüşvetten, yolsuzluktan aranan millet
vekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için 125 tane imza hazır, bekliyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, süreniz doldu; sözlerinizi bağlayın efendim. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - . . . sizlerin yardımını bekliyor., 

Bir ikinci olay, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu değiştirelim; yüz kızartıcı suçlar ko
nusunda, memurları, üç beş tane ilçe yöneticisine bırakmayalım. 

Yine, geliniz -Anavatan Partisi Milletvekili Sayın Cemil Çiçek ve grup arkadaşları bir yasa 
teklifi verdi; o da gündemde bekliyor- yüz kızartıcı suçlarda müruruzamanı kaldıralım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bakınız, 12 yerde bir seçim yapıldı; oy oranı, 10 yerde, 300 ilâ 
400 arasında... Hükümet Başkanı veya Yardımcısı kapı kapı geziyor... ' . - - . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, bu konunun, sizin gündemdışı söz talebinizle ilgisi yok; süre
niz de doldu; lütfen konuşmanızı tamamlayın efendim. Son cümlenizi rica ediyorum. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla)-Tabiî. 
... bu kadar olay yaşanırken, sanki çakı bulmuş bir çocuk gibi "aman işte yüzde 60 oy bulduk, 

yüzde 70 oy bulduk. İşte, ön programdı, arka programdı, yan programdı" diyerek milleti oyalıyor. 

Geliniz buraya, bu konulara çare bulalım, geliniz.buraya, bu olayların üzerine gidelim; yoksa, 
bu çatı çöktüğü zaman, hiçbirimiz, bu çatıdan kurtulamayız. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Halit Dumankaya'ya teşekkür ediyorum. 

2. - Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu'nun, tabiî afetler ve Sinoplu hak sahiplerine 
yapılması gereken yardımlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Âltınsoy'un 
cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz talebi, Sinop. Milletvekili Sayın Metin Bostancıoğlu'nun. 

Sayın Bostancıoğlu, afetler ve Sinoplu hak sahiplerine yapılmayan yardımlarla ilgili olarak 
söz talebinde bulunmuştur. (DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bostancıoğlu, süreniz 5 dakikadır; buyurun efendim. 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; en büyük ulusal 
bayramımız olan Cumhuriyet Bayramınızı kutlar; daha büyük onurlarla, mutluluklarla, sonsuza ka
dar kutlanacak Cumhuriyet Bayramları diler; hepinizi saygıyla selamlarım. (DSP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmamın konusu, Anayasanın eşitlik ilkesi karşısında, 
doğal afetler sonrası Sinop'a ve Sinoplulara yapılmış olan haksızlıklardır; ancak, bütün Türkiye'nin 
gündemini teşkil eden, biraz önce Sayın Dumankaya'nın dile getirmek istediği konularla ilgili şu 
sözleri de ilave etmek istiyorum: 

Sayın milletvekilleri, devletimizi içinden çürüten karanlık ilişkiler, devletin bazı organlarının, 
suç Örgütlerinin, mafya ve feodal yapının el ele vermesinin sonucudur. Kamu yönetiminin yeniden 
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yapılanması, güneydoğudaki feodal yapının sona erdirilmesi, yargı bağımsızlığının güçlendirilme
si, Yüksek Denetleme Kurulunun bağımsız denetim yapabilmesi için Meclise bağlanması ve mil
letvekili dokunulmazlığının yeniden düzenlenmesi konusunda Meclis gündeminde olan Demokra
tik Sol Parti önerileri gerçekleşmedikçe, toplumumuzu rahatsız eden devlct-mafya-siyasctçi üçge
ninin çirkinlikleri, korkarız ki, yine böyle rastlantılarla ortaya çıkacaktır. (DSP sıralarından alkış
lar) 

Bu nedenle, bütün siyasî parti gruplarını ve bütün milletvekillerini, Demokratik Sol Partinin, 
bu yöndeki Anayasa değişikliğine ilişkin önergelerini imzalamaya çağırıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, ülkemiz, jeolojik ve topografik yapısı ve iklim özellikleri 
nedeniyle, büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşılan ülkelerin ba
şında gelmektedir. Günümüzden geriye doğru bakacak olursak, Amasya, Çorum, Dinar, Erzincan 
depremleri hemen hatırladıklarımızda. Amasya, Çorum depremlerinden iki ay sonra, zarara uğra
yanlara dağıtılmak üzere, yeni yapılacak 858 konutun temeli atılmış ve bu konutların iki ay içeri
sinde hak sahiplerine dağıtılacağı vaat edilmiştir. Dinar'da meydana gelen depremlerden sonra, üç 
ay içinde istimlakler tamamlanmış, 1 636 konut bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmiştir. Erzin
can depreminden sonra 128 milyon dolar harcanarak yeni bir Erzincan yaratılmıştır. Bütün bu iş
ler, doğal afetlerle ilgili 7269 sayılı Yasaya dayanılarak yapılmıştır; fakat, 1985 yılından beri Si
nop'ta meydana gelen şimdi sıralayacağım -doğal afet olan- heyelanlardan sonra evlerini kaybedip 
aynı yasa gereğince devlet tarafından yapılacak afet konutlarına hak kazandıkları halde, bugüne ka
dar, Sinopluların konutları yapılmamıştır. 

Elimdeki resmî belgelere göre, 1985 yılında Erfelek'te meydana gelen heyelanda 4, 1988 yı
lında Türkeli ve Durağan'da 41, 1989 yılında Ayancık, Türkeli ve Durağan'da 200, 1990 yılında 
Dikmen'de 22, 1991 yılında Boyabat'ta 35, 1993 yılında Sinop merkez, Dikmen, Ayancık ve Ger
ze'de 178 ve 1994 yılında Sinop merkezde 70 olmak üzere, toplam 510 vatandaşımız heyelan nc-

- deniyle konutlarını kaybetmişlerve doğal afetlere ilişkin yasaya göre devletten konut talep etmeye 
hak kazanmışlardır. 

Yine, elimdeki resmî belgelere göre, 510 ailenin hak sahipliğiyle ilgili işlemleri tamamlanmış, 
afet evlerinin yapılacağı yerler tespit edilmiş olmasına rağmen, 22.11.1991 tarihine kadar ANAP 
Hükümeti, daha sonra DYP-(SHP-CHP) Hükümeti, Sinop ve Sinopluların, doğal afet nedeniyle 
hak ettikleri konutları yapmamışlar, bu konudaki işlemleri kamulaştırma aşamasında durdurmuş
lar, mülkiyeti hazineye ait yerlerin protokollerini, bilmediğimiz sebeplerle, Bayındırlık ve iskân 
Bakanlığında bekletmişlerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bostancıoğlu, süreniz tamamlandı, konuşmanızı da tamamlayın lütfen. 
METİN BOSTANCIOĞLU (Devamla) - 1994 yılından beri de ödenek yokluğu bahanesiyle 

tüm işlemler durdurulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 10 uncu maddesinde şöyle denilmektedir: "Devlet organ

ları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket et
mek zorundadırlar." Bu zorunluluk, Anayasanın eşitlik ilkesi gereğidir. Oysa ki, geçmiş hükümet
ler, Erzincanlı, Dinarlı, Amasyalı, Çorumlu vatandaşlarımızın haklarını verirken -ki, onlara dahi 

/ eksik verilmiştir- Sinoplu vatandaşlarımıza haksızlık etmişler, eşit davranmamışlar, Anayasayı ih
lal suçu işlemişlerdir. 

Bir önceki dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, biri bakan olmak üzere üç DYP'li mil
letvekiliyle temsil edilen Sinoplulara, Bayındırlık ve İskân Bakanı (SHP-CHP)'li olan Hükümetin 
yapmış olduğu haksızlığı anlamak mümkün değildir. 
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Refahyol Hükümetinin bu konuda dikkatini çekiyor, Sinopluların sabrının taştığının, sosyal bir 

patlamanın eşiğinde bulunduğumuzun bilinmesini istiyor ve Başbakan Erbakan'a yerel bir radyo
nun başlattığı kampanyayı duyurarak sözlerimi tamamlıyorum: Sayın Erbakan, 3 Kasımda yapılan 
ara yerel seçimleri ibretle izleyen Sinoplular, doğum yeriniz olan Sinop'a devletin hizmet vermesi 
için, Sinop'un ilçe yapılmasını istiyorlar. (DSP sıralarından alkışlar) 

Evrenin Ulu Yaradanından ülkemizi doğal afetlerden esirgemesi dileğiyle, hepinizi saygıyla 
selamlarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Nasıl bir şey o?!. 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) -Nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz. -

BAŞKAN - Sinop Milletvekili Sayın Metin Bostancıoğlu'ya teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz... 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY (Aksaray)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Hükümet adına cevap mı var efendim?.. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Evet. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, Sinop Milletvekili Sayın Metin Bostancıoğlu'nun gündem
dışı konuşmasına, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Altınsoy cevap verecek. 

Buyurun Sayın Altınsoy. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Sinop Milletvekili Sayın Bostancıoğlu'nun, Sinop'ta yapılmamış olan afet evleri hakkındaki söz
lü sorusuna cevap arz etmek üzere, huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, jeolojik yapısı ve topografyası itibariyle, maalesef, çeşitli afetlere ma
ruz olan ülkemiz, bir türlü bu felaketlerin pençesinden kurtulamamaktadır. Devletin bütün kuruluş
ları mümkün olduğunca, elinden geldiğince bu acıyı dindirmeye, yaralan sarmaya, felaketleri ha
fifletmeye çalışmaktadır; ancak, felaketlerin boyutuna göre, bu işin üstesinden gelindiği veya ge
linmediği söz konusu olmaktadır. 

Özellikle, son yıllarda vaki olan Erzincan, Amasya, ve Çorum zelzelelerinin arkasından der
hal yaralar sarılmış, afetin acıları dindirilmiş ve dindirilmeye çalışılmaktadır. Ancak, bunlar büyük 
çapta afetler olduğu için, dış ülkelerden -özellikle de Dünya Bankasından Afetler Fonu olarak- yar
dım temin edilebilmiştir; ama, küçük çapta olan, daha mevziî olan felaketler için dış yardım alın
ması mümkün olmadığından, devletin kendi imkânlarıyla bunun üstesinden gelinmeye çalışılmış
tır. Bu nedenle de, 1966 Varto Depreminden bu yana, yaklaşık otuz yıllık süre içerisinde, halen, 
devletimizin, vatandaşına karşı 32 400 konut borcu vardır. Bunlardan'606 tanesi de Sinop'a ihsas 
etmektedir. Sinop'un, şu anda, 1996 yılında planlanmış olan 606 konut ve 5 işyeri hakkında, proje
leri yapılmıştır; sanıyorum, önümüzdeki üç dört yıl içerisinde, 32 400 konutla beraber realize edi
lebilecektir. Daha evvel yapılması, maalesef, mümkün değil; çünkü, otuz yılda birikmiş olan bu 
borcun bir yılda ödenmesi, takdir edersiniz ki, mümkün değildir. Ancak, Sinop'a hiçbir şey yapıl
mamış da değildir. Sinop'a, aşağı yukarı 1960 yılından bu yana, 31 yerde 1 400 konut ve 12 işyeri 
yapılmış. 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - 1985'ten bu yana... 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY (Devamla) - 1985'ten bu yana da var efendim. 

Okuyorum efendim: Dikmen İlçesi Büyükkızık Köyünde 4, Durağan İlçesi Uzunöz Köyünde 
12, Boyabat İlçesi Çulhalı Köyünde 20 olmak üzere, toplam 36 konut. 
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Bu konutlardan başka, ayrıca, 1995 yılında -ve 1996 yılına sarkmış olan- zarar görmüş 45 adet 

konuta -evin kendine yapılan yardım nedeniyle- 250'şer milyon lira para verilmiştir. Ayrıca, 42 yer
de 606 konut ve 5 işyerinin yapılması da, 1996 yılı için programlanmıştır; ancak, bir yıl içerisinde 
yapılması bahis konusu değildir, 32 400 konutla beraber, önümüzdeki dört yıl içerisinde gerçekleş
tirilecektir; devletin imkânı, maalesef, buna müsaade etmektedir. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gündemdişı konuşmayı cevaplayan Devlet Bakanı Sayın Mehmet Altınsoy'a te
şekkür ediyorum. 

3. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy'un cevabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemdışı üçüncü söz, Balıkesir Milletvekili Sayın isma
il Özgün'ün. Sayın Özgün, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunları hakkında konuşacak. 

Sayın Özgün, konuşma süreniz 5 dakikadır; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunları hakkında, gündemdışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, Yüce Heye
tinizi ve geçtiğimiz 3 Kasım seçimlerine büyük ilgi gösteren vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, zeytincilikte, bir yıl "var" bir yıl da "yok" yılı yaşanır. İçinde bulundu
ğumuz dönem var yılıdır; bunun içindir ki, zeytinyağı üretiminin, geçmiş yıllara göre çok büyük 
oranda artış göstererek, yaklaşık 240-250 bin ton mertebesinde olacağı tahmin edilmektedir. Geç
miş yıllardaki en yüksek rekoltenin 160 ilâ 170 bin ton civarında olduğu dikkate alındığında, zey
tinyağı üretiminde, yaklaşık yüzde 50 civarında bir artış olacak ve bu, hem ekonomimiz açısından 
hem de üreticilerimiz bakımından fevkalade sevindirici bir netice olacaktır. 

Ancak, sözün hemen burasında belirteyim ki, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin Hükümetimiz
den haklı beklentileri vardır. İnşallah, Hükümetimiz, fındığa, pancara ve diğer tarım ürünlerine 
göstermiş olduğu hassasiyeti, zeytin ve zeytinyağı hususunda da gösterecektir; buna bütün samimi
yetimle inanıyorum. Öyle ümit ediyorum ki, Hükümetimiz, tarım ve hayvancılık konusundaki ba
şarılı icraatlarını, inşallah, zeytin ve zeytinyağına da gereken ilgiyi göstererek yenileyecek ve bu 
başarıya bir yenisini ekleyecektir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de zeytincilik, yaklaşık, 5 bölgede ve 35 ilde yapılmaktadır. 
Üretimin, aşağı yukarı yüzde 76'sı Ege Bölgesinde, yüzde 14'ü Akdeniz, yüzde 5,7'si Marmara, 
yüzde 4'ü Güneydoğu Anadolu ve yüzde 0,3'ü Karadeniz Bölgesindedir ve Türkiye'deki zeytin ağa
cı varlığının yaklaşık yüzde 12'si, zeytinyağı üretiminin deyüzde 18'i ve sofralık zeytin üretiminin 
de yüzde 12'si Balıkesir yörcsindedir. ' _ 

Dünyanın en kaliteli zeytinyağını üreten Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Edremit yö
relerinde, bu yıl, zeytin rekor seviyede yüksektir. 

Her yıl, dünya piyasalarında 2 milyon ton olan rekoltenin, bu yıl, İtalya'da yaşanan don vesi
lesiyle, aşağı yukarı 1,5 milyon ton civarında gerçekleşeceği de hesaba katılırsa, dünya piyasala
rında yaklaşık 500 bin ton zeytinyağı açığının beklendiği bu dönemde, üreticilerimiz, dökme zey
tinyağı ihracına mutlaka devam edilmesini hararetle beklemektedirler. 

Zeytinyağı üreticilerinin desteklenmesi, üreticilerin üretime devam edebilmeleri için, büyük 
miktarlarda zeytinyağı alımı yapan Tariş ve zeytinyağı birliklerimizin, Hükümetimiz tarafından 
mutlaka desteklenmesi gerekir. 
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Değerli milletvekilleri, zeytin ağacı ve zeytinyağı üretimi bakımından dünyada dördüncü sıra

da yer alan yurdumuzda, ağaçların -yaklaşık olarak söylüyorum- yüzde 25'i verimden düşmüş bu
lunmaktadır. Zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi, gübrelenmesi, bakılması, toplanması, verimli ve sağ
lıklı ürünler elde edilmesi açısından üreticinin de desteklenmesi fevkalade önemlidir. 

Dünya pazarlarında rekabet edebilmek için, devletin, teknolojiye uygun, verimli ağaç cinsini 
tespit etmesi, yaşlı ve verimden düşmüş ağaçların yerine genç ağaçların yetiştirilmesi için fide da
ğıtması ayrıca önem arz etmektedir. Ağaç sayısına göre üreticinin teşvik edilmesi, ilaçlamanın düz
gün ve bilinçli yapılması için üreticinin bilgilendirilmesi de ayrıca bir zarurettir. Bilinçsiz üretim 
nedeniyle, ülkemizde, üretimden pazara kadar geçen süreç içerisinde kaybımız, Yunanistan'ın üre
timine eşdeğerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Özgün, süreniz bitti efendim, konuşmanızın son cümlesini okuyarak süre
yi tamamlamış olalım. 

İSMAİL ÖZGÜN (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Balıkesir Körfezinde son on yılda görülen hızlı konutlaşmayla birlikte arazi fiyatlarının artma
sı zeytin üretimine olan ilgiyi azaltmıştır. Bu bakımdan zeytin ve zeytinyağı üreticisinin mutlaka 
desteklenmesi gerekir; aksi halde, zeytin alanlarımız imara açılarak konutlaşma hızla devam ede
cektir diyor, Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın İsmail Özgün'ün, zeytin üreticilerinin sorunlarıyla ilgili gündemdışı konuş
masını, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Altınsoy cevaplandıracak. 

Buyurun Sayın Altınsoy. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY (Aksaray)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Özgün'ün zeytinyağı üretimi hakkındaki gündem
dışı konuşmasına cevaplarımı arz ediyorum. 

1996-1997 yılında ülkemizde, son elli yıllık dönemin en yüksek zeytinyağı rekoltesi beklen
mektedir. Zeytinyağı üretiminin, Ege Bölgesi için 220 bin ton, Türkiye geneli için 240-250 bin ton 
olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Geçmiş yıllara ait istatisükî veriler çerçevesinde, ülke
mizde zeytinyağına olan toplam talep miktarı, azamî 110—120 bin tondur. ( 60 bin ton ihracat, 
50-60 bin ton iç tüketim) Bu durumda, 1996-1997 yılı için önemli bir arz fazlalığı olduğu gerçek
tir. 

Zeytinyağında oluşması muhtemel stoklar, piyasadaki fiyat gelişimini olumsuz olarak etkile
yecek büyüklüktedir. Ülkemizde, uzun süreli kuraklık nedeniyle görülen üretim düşüklüğüne bağ
lı olarak zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin gelir seviyeleri düşmüştür. Ancak, son iki yıldır gerçek 
değerine ulaşan zeytinyağı fiyatlarının yeniden gerilemesi ihtimali, şu an için üreticilerin en büyük 
sorunudur. 

Edinilen bilgilere göre, Avrupa Birliği tarafından Türkiye çıkışlı zeytinyağlarına uygulanan 
gümrük vergileri, 1.11.1996 tarihinden itibaren, kalitelerine göre yüzde 80-94 oranlarında artırıl
mıştır. Buna göre, lampant zeytinyağı için 31.10.1996'ya kadar geçerli olan 75, 1.11.1996'dan iti
baren 145,2; naturel zeytinyağı için 31.10.1996'ya kadar 76,1.11.1996'dan itibaren 143; rafine-riv-
yera zeytinyağı için 31.10.1996'ya kadar 87, 1.11.1996'dan itibaren 157'dir. 

Bu bilgiler, henüz resmî makamlarca teyit edilmemekle birlikte, vergilerin artırılması, netice 
itibariyle ihracatımızın daha düşük fiyatlarla yapılmasına ve ihracattan beklenilen döviz girdileri
nin azalmasına sebep olacaktır. Bu durum, üretici fiyatlarına olumsuz olarak yansıyacaktır. 
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Yukarıdaki açıklamalarımız dahilinde, 1996-1997 işyılı için ihracat politikamızın yeniden dü

zenlenmesi bir zorunluluktur. Zeytinyağı arz fazlalığının iç piyasa ve ihracat yoluyla eritilmesi sı
rasında, özellikle üretici aleyhine yönelik fiyat düşüşlerini önleme bakımından, ihtiyaç halinde, Av
rupa Birliğine dökme hamyağ ihracatının sınırlı ve kontrollü bir şekilde, Tariş'e bu konuda görev 
ve yetki verilmek suretiyle, yapılması hususu göz önüne alınacaktır. 

Üretimin fazlalığı nedeniyle fiyatların düşmesi ihtimali karşısında zeytin ve zeytinyağı üreti
cileri 1996-1997 işyılında, zeytinyağının yeniden devlet destekleme kapsamına alınması hususu ri
vayet edilmektedir. 

1996-1997 işyılı üretiminin, talebin çok üzerinde bulunduğu ve Birliğimizin kendi imkânlarıy
la alım yapmakta olduğu dikkate alındığında, bu nedenle piyasada düzenleyici rol oynaması müm
kün görülmemektedir. Bu durumda, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin ve ürünün korunabilmesi 
açısından, devlet tarafından müdahale alımı yapılarak, gelecek yok yılına yönelik bir devlet stoku 
oluşturulması, zeytinyağı sektöründeki tüm kocimlerin genel isteği olarak ortaya çıkmaktadır. 

1996-1997 işyılında, ürün bedeli ödemeleri, fiyat oluşumu kadar önem taşıyan diğer bir husus
tur. Ürünün bir kısmının, her şartta stokta kalacağı dikkate alınarak, Tarım Satış Kooperatifleri Bir
likleri tarafından üreticiden satın alınacak zeytin ve zeytinyağı ürün bedeli ödemeleri için yüzde 50 
faizli kredinin acilen sağlanması gerekmektedir. 

Saygılar sunarım efendim. (RP sıralarından alkışlar) • 
BAŞKAN - Gündemdışı konuşmayı cevaplayan Sayın Devlet Bakanına teşekkür ediyorum. 
Bugünkü gündemimizde sunuşlar fazla sayıda olduğu için, Divan Kâtibi arkadaşımızın, me

tinleri oturduğu yerden okuması hususunu oylarınıza sunacağım: Kabul edenler...Kabul etmeyen
ler...Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutuyorum: -
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Özbekistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Lütfü Esengün 'e, dönüşüne kadar, 

Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/530) 

• . ;; ' 19 Ekim 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Zirvesine katılmak üzere, 20 Ekim 1996 tarihinde Özbekistan Cumhuriyetine gidecek 
olan Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Doç.Dr.Abdullah Gül'ün vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

- Süleyman Demirci 
, Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. -Macaristan'a gidecek olan Kültür Bakanı İsmail Kahraman'a, dönüşüne kadar. Devlet 

Bakanı Sabri Tekir'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/531) 

24 Ekim 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Konseyi Kültür İşlerinden Sorumlu Avrupa Bakanları 8 inci Konferansına katılmak 
üzere, 27 Ekim 1996 tarihinde Macaristan'a gidecek olan Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ın dönü-
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şünc kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr.Sabri Tekir'in vekâlet etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. -İran'a giden Devlet Bakanı Lütfü Esengün'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdullah 
Gül'ün vekâlet etmesinin uygun,görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/532) 

31 Ekim 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Ekim 1996 tarihinde İran'a giden Devlet Bakanı Lütfü 
Esengün'ün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Doç.Dr.Abdullah Gül'ün vekâlet 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

. Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. - İsviçre 'ye gidecek olan Devlet Bakanı Ahmet Demircan 'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
Sacit Günbey'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/533) 

31 Ekim 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2 Kasım 1996 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Ahmet Demircan'm dönü
şüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey'in vekâlet etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. - Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Nevzat Ercan'a, dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanı Mehmet Selim Ensarioğlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/534) 

31 Ekim 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Kasım 1996 tarihinde Suudi Arabistan'a gidecek olan Dev
let Bakanı Nevzat Ercan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Selim En
sarioğlu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. - Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek'e, dönüşü
ne kadar. Devlet Bakanı Işılay Saygın'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/535) 

' 3J Ekim 1996 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Kasım 1996 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek 
olan Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Işılay Saygm'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. - Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam 'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Bekir Aksoy'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/536) 

31Ekiml996 
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Kasım 1996 tarihinde Gürcistan Cumhuriyetine gidecek 
olan Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam'ın dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Bekir Aksoy'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. - Slovakya ve Polonya 'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna 'ya, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/537) 

31 Ekim 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 Kasım 1996 tarihinden itibaren görüşmelerde bulunmak üzere, Slovakya'ya ve "5 inci Avru
pa Sağlık Bakanları Konferansı"na katılmak üzere de Polonya'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Yıl
dırım Âktuna'nın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in vekâlet et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. -Almanya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'e, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Ayfer Yılmaz 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/538) 

31 Ekim 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Kasım 1996 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Yalım Erez'in dönüşüne kadar; Sanayi ye Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Ay
fer Yılmaz'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. - Almanya'ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân bakam Cevat Ayhan'a, dönüşüne kadar, 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/539) 

1 Kasım 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Kasım 1996 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Bayındırlık 
ve îskân Bakanı Cevat Ayhan'ın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Tarım ye Kö
yişleri Bakanı Musa Demirci'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Şimdi, son Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutuyorum: 
11. - Almanya'ya gidecek olan Cutnhurbaşkam Süleyman Demir el'e, dönüşüne kadar, Türki

ye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli'nin vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (31540) 

1 Kasım 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Roman Herzog'un davetlisi olarak, 4-7 Kasım 
1996 tarihlerinde Almanya'yı resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Doç. Dr. Mustafa Kalemli vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Meclis araştırması önergeleri vardır; okutuyorum: 
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ . . -
1. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, üniversitelere giriş sınav 

sistemindeki olumsuzlukları bütün boyutlarıyla araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkinönergesi (101118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üniversite giriş sınavlarının ve sonuçlarının etraflıca araştırılarak, bu sınavlarda, sınav sektö

rüne akan paranın miktarının saptanması; ortaöğretim başarısının değerlendirilerek, sınavların 
kalkmasının mümkün olup olmadığının belirlenmesi; ülkemizdeki üniversitelerin kapasitelerinin 
tam olarak kullanılıp kullanılmadığının etraflı şekilde araştırılması; üniversiteye giremeyen Öğren
cilerin sorunlarının ve bunları nasıl yönlendirmek gerektiğinin tespiti, bugünkü ve gelecekteki 
gençlik sorunlarının aşılması bakımından önem taşıdığı için, Anayasanın 98 inci maddesinin üçün- ' 
cü fıkrası ve içtüzüğün 104 üncü maddesi gereği bir Meclis araştırması açılmasını talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Cafer Tufan Yazıcıoğlu (Bartın) ; 
Mehmet Büyükyılmaz (Adana) 
Çetin Bilgir (Kars) 

Mustafa İlimen (Edirne) 

Mustafa Güven Karahan (Balıkesir) 

Fikret Ünlü (Karaman) 

, Yalçın Gürtan (Samsun) 
Şerif Çim (Bilecik) 
Ali Günay (Hatay) 

A. Turan Bilge (Konya) 
Fevzi Ay tekin (Tekirdağ) 
Emin Karaa (Kütahya) , 
Ayhan Gürel (Samsun) 

Yüksel Aksu (Bursa) 

Metin Bostancıoğlu (Sinop) 
Bekir Yurdagül (Kocaeli) 

Mehmet Aydın (İstanbul) 

Necati Albay (Eskişehir) 
Metin Şahin . (Antalya) 

Hikmet Sami Türk (Trabzon) 
-. Ali Ilıksoy (Gaziantep) 

Mehmet Tahir Köse (İstanbul) 
Tamer Kanber (Balıkesir) 
Gerekçe: -
Üniversite giriş sınavları sonucunda binlerce öğrenci açıkta kalmakta; ÖSS'de, ilkokul öğren

cilerinin bile rahatlıkla yapabileceği soruları yapamayan ve barajı aşamayan öğrenciler çoğalmak
tadır. Matematik ve fen bilimleri soru grubunda başarı oranı yüzde 10'ların altına inmiştir. Üniver
site önünde yığılma vardır. İkinci kez sınava girenler, mezun oldukları ilk yıl sınava girenlerden 
daha başarılı olmakta, lise dengi okullar arasında mezun ettikleri öğrencilerin sınav başarısı açısın
dan fark büyümektedir. Sınavlarda her yıl soru iptalleri ve benzer sınav skandalları yaşanmaktadır. 
Kazanan mutlu bir azınlığın-sevindiği, büyük bir kısmın küskünler ordusuna katıldığı sınav düze
ni, eğitim sistemini altüst etmiş, her şeyi, üniversite giriş sınavına endeksli hale getirmiştir. Test 
sistemi, öğrencilerin yaratıcılıklarını yok etmiştir. Siyasî ve dinî grupların sınavı etkiledikleri iddi
ası vardır. Ortaöğretiminhiçbir etkinliği kalmamış; dershaneler, sektörden en çok pay alır hale gel
mişlerdir. Eğitimde verimlilik ve kalite kontrolü yapılmadığından, ortaöğretim ve üniversite kapa
siteleri tespit edilmemektedir. Ülkemizin ihtiyacı olan çağdaş mesleklere öğrenciler yöneltilemc-
mektedir. Çağdaş meslek bilimleri ile ilgili eğitim dallan açılmamakta, üniversiteyi bitiren binler
ce genç işsiz kalmaktadır. Ülkenin genç nüfusunun potansiyeli yok edilmektedir. 

O halde, üniversite sınav sistemindeki yanlışlıklar etraflıca araştırılmalıdır. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılriıaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

Bir başka Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

2. - Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 22 arkadaşının, özel iskelelerin yasal durumla
rı ile ülke ekonomisi ve çevreye verdikleri zararları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (101119) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde faaliyet gösteren ve yalnızca, İzmit Körfezinde sayıları 
30'u, yurt çapında ise 100'leri bulan rıhtım, liman vb. adlarla faaliyet gösteren özel iskelelerin ülke 
ekonomisine ve çevreye verdikleri zararlar yetmiyormuş gibi, 30 Eylül 1996'da da Denizcilik İşlet
melerine bağlı 8 limanın da özelleştirilmesi amacıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca ihale 
açılmıştır. Özel iskele kurulmasına olanak sağlayacak hiçbir yasal düzenleme yoktur. Buna karşın, 
özel iskeleler pervasızca ve her türlü güvenlikten yoksun olarak faaliyet göstermektedirler. Özel is
kelelerin yasal've hukuksal durumlarıyla ülke ekonomisine ve çevreye verdikleri zararların araştı
rılması ve buna neden olan kamu görevlilerinin ortaya çıkarılması amacıyla, Anayasanın 98, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince, Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ede
riz. 

Mümtaz Soysal 
Bekir Yurdagül 
Yalçın Gürtan 

Erol Karan 

Halil Çalık 
Mehmet Cevdet Selvi 

Müjdat Koç 
Fevzi Aytekin 
A. Turan Bilge 

Metin Şahin 
Yüksel Aksu 

Erdoğan Toprak 

Ali Ilıksoy 
Fikret Ünlü 

Ziya Aktaş 
Mehmet Yaşar Ünal 

Necdet Tekin 
Abdulbaki Gökçel 

Hasan Gemici 

Ali Rahmi Beyreli 
İhsan Çabuk 
Hilmi Develi 
Emin Karaa 

(Zonguldak) 
(Kocaeli) 
(Samsun) 
(Karabük) 
(Kocaeli) 

(İstanbul) 
(Ordu) 
(Tekirdağ) 

(Konya) 
(Antalya) 
(Bursa) 

(İstanbul) 
(Gaziantep) 

(Karaman) 

(İstanbul) 
(Uşak) 

(Kırklareli) 

(İçel) 
(Zonguldak) 

(Bursa) 
(Ordu) 

(Denizli) 
(Kütahya) 
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Gerekçe: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugün, ülkemizde, hukuk tanımazlığın ve devlet gelirlerini yağma etmenin en somut örnekle-
rinden biri, başta İzmit Körfezi olmak üzere, özel iskelelerde yaşanmaktadır. 

Hiçbir yasaya dayanmamalarına karşın, yalnızca bir yönetmelik değişikliğiyle kurulmalarına 
olanak sağlanan özel iskeleler, bugün bütün denizlerimizi sarmış, bu yetmiyormuş gibi, Özelleştir
me İdaresi Başkanlığınca 30 Eylül 1996'da Denizcilik İşletmesine bağlı 8 limanın özelleştirilmesi 
için ihale açılmıştır. 

Özel iskelelerin yaptıkları tahribatın örneği olarak yalnızca İzmit Körfezinin ele alınması ye
terlidir. 

1906'dan bu yana ekonomimize büyük katkı sağlayan, 1 200 metre rıhtım boyuyla her çeşit ve 
kapasitede ekipman ve araca sahip, yılda 3 milyon ton stoklama kapasiteli, işçi ve memuruyla 400 
kişinin hizmet ürettiği, ülkemizin stratejik öneme sahip ender limanlarından biri olan Derince Li
manı, büyük çoğunluğu düşük fiyatla kiralanmış kamu arazileri üzerinde faaliyet gösteren, her tür
lü güvenceden yoksun özel iskelelerin haksız rekabeti karşısında atıl kapasiteyle çalışmak zorunda 
bırakılarak zarar ettirilmektedir. 

İlk olarak 27 Şubat 1982'de yürürlüğe giren "İzmit Liman Yönetmeliği" ile kâğıt üstünde "ya
sal" değil; ama "yönetmeliksel" hale getirilen özel iskeleler, 27 Mart 1987 tarihli Resmî Gazete'de 
yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle yaygınlaştırılmıştır. 

Bu değişiklikle "Liman sınırları içinde bulunan Özel şirket, fabrika ve şahıslara ait iskelelere 
ve rıhtımlara yanaşacak gemilere izin verilir" denilerek, devlet limanına yanaşması gereken gemi
lerin bile özel limanlara yanaşması olanaklı kılınmış ve bu konuda liman başkanına geniş yetki ve
rilmiştir. 

Geçmiş yıllarda bu yetkiyle özel iskele sahipleri korunarak, kendilerine çok büyük kaynaklar 
aktarılmış, liman başkanının inisiyatifiyle özel iskeleler korunurken, devletin Derince Liman İşlet
mesi zarar ettirilmiştir. 

İzmit Körfezindeki bu soygun ve talan, yazılı ve görsel medyada çok çarpıcı bir biçimde yer 
almış ve uzun süre gündemde kalmıştır. 

Limanlar, ucuz, çabuk, güvenli ve kaliteli hizmet üretmek zorundadır. Liman işçiliği de, ge
nellikle sanılanın aksine, elleçleme, yükleme ve istifleme konularında belli bir uzmanlık isteyen iş
çiliktir. Ancak, özel iskelelerde güvenli hizmet üretmek olanaksızdır; çünkü, özel iskelelerde çalı
şan işçiler günübirlik, toplama işçilerdir. Liman işçisi niteliği taşımadıklarından kaliteli ve güven
li iş üretmeleri olanaksızdır. Ayrıca, bu işçiler sendikasız olarak çalışmak zorunda bırakılmakta, 
sendikal örgütlenme çabaları, silah kullanmaya varan yasadışı yöntemlerle engellenmekte ve özel 
iskeleler "sendikasızlaştırma" da araç olarak kullanılmaktadır. 

2 500 dolayında işçi, işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarına tümüyle aykırı, günde 16 saati bu--

lan, sendikasız ve sigortasız, asgarî ücretin altında, boğaz tokluğuna; köle gibi çalıştırılmaktadır. 

Derince Limanında, devlet otoritesini sağlayan gümrük muhafaza, giriş-çıkış gümrük müdür
leri, deniz polisi ve liman koruma teşekkülleri gibi üçlü güvenlik sistemi olmasına karşın, özel is
kelelerde tüm bunların ne ölçüde "sağlıklı" olduğu da kuşkuludur. Bu nedenle, özel iskelelerde, 
vergi kaçakçılığı dahil, her türlü kaçakçılığın yapıldığı, devletin bu yolla da ayrıca zarar ettirildiği 
iddiaları yaygınlaşmıştır. 
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Ayrıca, özel iskelelerdeki rıhtımlar için deniz doldurularak, balıkların üreme alanları yok edil

mektedir. Arıtma tesisleri olmayan bu iskelelerde her gün onlarca gemi sintinelerini boşaltarak kör
fez ve denizlerimizin kirlenmesine neden olmaktadır. 

Tüm bunlara ek olarak, özel iskelede verilecek-hizmetleri ve alınması gerekli çeşitli önlemle
ri gösteren bir yasal düzenleme de yoktur. 

Yukarıda ortaya koymuş olduğumuz gerekçelerle, ülkemizin deniz kıyılarında sayıları belir
siz, hiçbir yasal temele dayanmayan, her türlü güvenlikten yoksun özel iskelelerin ülke ekonomi
sine ve çevreye verdikleri zararların ve bu zararlar ortadayken, yeni özel limanlar oluşmasına yol 
açacak, Anayasaya aykırı biçimde açılan limanların özelleştirilmesi ihalesinin araştırılması ve bu
na neden olan kamu görevlilerinin ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ün
cü ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

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

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

Diğer bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum. 
3. - Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının otomobillerle ilgili bedelsiz ithalat re

jiminin ülke sanayi ve ticaretine yapacağı olumsuz etkileri araştırmak amacıyla Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6 Mart 1995 tarihinde imzalanan Avrupa Gümrük Birliği Antlaşması aceleye getirilerek, ülke

mizin çıkarları yeterince gözetilmemiş ve antlaşma uyarınca birçok tavizler verilmiştir. Daha son
ra 1995 yılı çerçevesinde büyük çabalarla elde edebildiğimiz avantajlar, olası yeni düzenlemelerle 
kaybedilecektir. 

Gerekçede de görüleceği üzere, bedelsiz ithalat rejiminde hükümetin yaptığı değişiklikler yü
rürlüğe girmiştir. Bu durumda, sanayi mallarının serbest dolaşımı genel prensibi içinde, motorlu 
araçların ticarî olarak Avrupa Birliğinden ithali serbest olacaktır. Gümrük birliği kararı çerçevesin
de 1995 yılında Türkiye'nin büyük çabalarla elde ettiği bu avantaj ortadan kalkacak, Türkiye sana
yi ve ticaretine olumsuzluklar getirecek, özellikle otomotiv sanayiine yan sanayi olarak çalışan bin
lerce küçük ve orta ölçekli işletmeler büyük zorluklarla karşılaşacaktır. 

Bu ve buna benzer olarak aleyhimize gelişen ve gelişebilecek olan tüm bu ayrıntıların görüşü
lerek, gereken önlemlerin alınması ve gerekli çalışma ve araştırmaların yapılabilmesi için Anaya
sanın 98, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygıları
mızla arz ederiz. 

Hilmi Develi (Denizli) 
Mümtaz Soysal (Zonguldak) 
Hasan Hüsamettin Özkan (İstanbul) 
Halil Çalık (Kocaeli) 
Müjdat Koç (Ordu) 

Yalçın Gürtan (Samsun) 
Fikret Uzunhasan (Muğla) 
Yüksel Aksu (Bursa) 

Ali Günay (Hatay) 
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Hikmet Sami Türk 

M. İstemihan Talay 
İbrahim Yavuz Bildik 

Nami Çağan 
Hasan Gemici 

Hikmet Aydın 

Şerif Çim 
Çetin Bilgir 

Mehmet Büyükyılmaz 
Aydın Tümen 
Şükrü Sina Gürel 

B : 1 3 
(Trabzon) 

(İçel) 
(Adana) 

(İstanbul) 
(Zonguldak) 

(Çanakkale) 
(Bilecik) 

(Kars) 
(Adana) 

(Ankara) 
(İzmir) 

Gerekçe: 
Bilindiği gibi 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 sayılı Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği 

Kararının 4 üncü maddesi sanayi ürünlerinin taraflar arasında "Tarife İçi" 5 inci maddesi ise "Ta
rife Dışı" engellerle karşılaşmadan serbest dolaşımını öngörmektedir. 

Türk Hükümeti bu nedenle kararın 5 inci maddesine karşı bir bildirimde bulunarak, kullanıl
mış taşıt araçlarının serbest dolaşımım bir süre için kısıtlamak istemiştir. Türkiye'nin bu haklı iste
ği, bildirim kararıyla birlikte Avrupa Parlamentosunda onaylanmış ve 13 Şubat 1996 tarih ve 35 sa
yılı AB Resmî Gazetesinde yayımlanarak 1 Ocak 1996'dan itibaren yürürlüğe girmiştir. 31 Aralık 
1995 tarih ve 22510 sayılı Resmî Gazetede yalnız kullanılmış otomobiller için Bakanlar Kurulu ta
rafından 95/7614 sayılı Kararnameyle bedelsiz ithalat esasları yayımlanmıştır. 

31 Aralık 1995 tarihli Kararnameyle, yurtdışında en az iki yıl ikamet etmek, ikametgâhını Tür
kiye'ye nakletmek, ikametgâh naklinden örice son giriş tarihinden en az altı ay önce otomobili adı
na kaydettirip kullanmak, ithal izninin bir aile birimine verilebilmesi, iznin beş yılda bir kez ve
rilebilmesi, ithalatın ticarî amaçla yapılamaması ve otomobilin şoför dahil 10 kişiden az insan ta
şıyabilen araçların ithal edilebilmesi gibi spesifik noktalara yeni düzenlemeyle sınırlama getirilme
miş, tüm bu yasaklamalar devre dışı bırakılmak istenmiştir. 

Refahyol Hükümetince hazırlanarak yürürlüğe giren yeni bedelsiz ithalat rejimi kararname uy
gulamasıyla ilk aşamada bir yıl içinde en az 100 bin adet kullanılmış otomobilin ithali söz konusu 
olacaktır. 

Bedelsiz İthalat rejiminin değişmesi ile, ithal edilen otomobiller için KDV ve Ek Taşıt Alım 
Vergisinde indirim öngören kararname, yaylı otomotiv sanayiine ve sanayie üretim yapan küçük ve 
orta ölçekli işletmelere büyük darbeler vuracak, onarılması olanaksız tahribatlar yapacaktır. ' 

Otomotiv ana sanayiinde, otomotiv üretimi yapan 16 büyük işletme ile, 2 500 satış ve bakım 
servisinin faaliyetleri büyük ölçüde son bulacaktır. Bu da yaklaşık 300 bin kişiye ve ailesine iş ola
nağı sağlayan bu sektörün her kademedeki çalışanlarının işsiz kalmasına, ülkede maddî ve sosyal 
çöküntünün ve toplumsal çatışmaların oluşmasına yol açacaktır. 

Kararname, otomotiv ana sanayiini vurduğu gibi, direkt olarak yan sanayi dallarına da darbe
ler indirecektir. GB'den olumsuz olarak, en çok küçük ve orta ölçekli kesim etkilenecek; hatta, yok 
olacaktır. 

Bugün, otomotiv sanayiine aramal üreten 2 bin dolayındaki küçük ve orta ölçekli işletmede ye
ni teknoloji makine ve donanım yenileme, kalifiye personel eğitimi, standardizasyon çabaları, 
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toplam kalite güvence sistemi kurma çabaları, yurtdışına açılma, ortak yatırım gibi konularda ça
lışmalar hızla yapılırken, bu kararnamelerle, bu girişimlere ve çabalara ket vurulacak, binlerce kü
çük ve orta ölçekli işletme yok olmaya mahkûm edilecektir. 

Bugün, otomotiv endüstrisi başta olmak üzere diğer tüm sanayi kollarına parça imalatı ile bü
yük destek sağlayan, hatta, ülke ihracatının büyük bölümünü tutan küçük ve orta ölçekli işletmele
rin yok olması, ülke ekonomisinin büyük yaralar alması demektir. 

Geçmiş yıllarda, tekstil pazarında rekabet ettiğimiz ülkelerin hurda tezgâhlarını alarak, onlara 
finansman, bize de büyük zararlar sağladığımız unutulmamalıdır. Şimdi de kullanılmış otomobil
lerin teknik açıdan ne durumda oldukları, servis, yedek parça hizmeti, garanti gibi konuları ciddî 
sakıncalar doğuracak; ülkemiz bir anda hurda otomobil mezarlığına dönüşecektir. 

Ülkemizin tüm kaynakları seferber edilerek, girişimciliğin fidanlığı KOBİ'lere gerçek anlam
da teknoloji yenilemesi, makine donanım ve ekipman yenileme kredilerini, işletme sermaye kredi
lerini, işletme ölçeği, kullanılan teknoloji ve kapasite ve yarattığı katmadeğerlerin ölçüt olarak alın
ması, sanayileşmenin temelini oluşturan bilgi ve teknoloji üretiminin önündeki engellerin kaldırıl
ması, bilimsel düşünme ve üretime yönelik yeni ve canlı programların uygulamaya konulması, Ar-
Ge çalışmalarına daha çok kaynak ayrılması, eğitim ve üretimin kalitesinin yükseltilmesi, patent 
haklarının korunması, çalışanların iş güvencesinin sağlanması v.b. konular üzerinde durulması ül
kemiz açısından büyük yararlar sağlayacaktır. 

Son derece hassas olan bu konunun Yüce Mecliste görüşülmesi ülkemiz açısından yararlı ola
caktır. Bu nedenle, konuyla ilgili olarak bir Meclis araştırması açılarak konunun ivedilikle ele alın
masını gerekli görmekteyiz. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 
Değerli milletvekilleri, bir diğer Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
4. - Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme Kurumu ve bu ku

ruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (101121) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemiz, 21 inci Yüzyıl eşiğinde, eğitimi, toplumsal yapısı ve yaşam koşulları ile çağdaş ol
ması gerekirken büyük zorluk ve yanlışlıkların içinde kısır döngülere girme noktasına getirilmek
tedir. 

Geniş bir zaman dilimi içerisinde sık sık gündeme gelen ancak, bir türlü kalıcı bir çözüm bu
lunamayıp daha içinden çıkılmaz duruma getirilen çocuk esirgeme kurumları ve bunlara bağlı ye
tiştirme yurtlarının bugün içinde bulundukları durumun araştırılması, sorunların saptanıp bir an ön
ce çareler bulunabilmesi için Anayasanın 98 inci Türkiye BüyUk Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 
üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.. 

Hilmi Develi (Denizli) 
Mümtaz Soysal (Zonguldak) 

H. Hüsamettin Özkan (İstanbul) 
Halil Çalık (Kocaeli) 

Müjdat Koç (Ordu) 
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(Muğla) 
(Trabzon) 
(Bursa)-

Mustafa İstemihan Talay (İçel) 
Ali Günay 
Aydın Tümen 
İbrahim Yavuz Bildik 
Nami Çağan 
Hikmet Aydın 
Şerif Çim 
Hasan Gemici 
Yalçın Gürtan 
Çetin Bilgir 
Mehmet Büyükyılmaz 
Şükrü Sina Gürel 

(Hatay) 
(Ankara) 
(Adana) 
(İstanbul) 
(Çanakkale) 
(Bilecik) 
(Zonguldak) 
(Samsun) 
(Kars) 
(Adana) 
(İzmir) 

5 .11 .1996 

, 
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21 inci Yüzyılın eşiğinde, eğitimi, toplumsal yapısı ve yaşam koşulları ile çağdaş olması ge
rekirken, ülkemiz büyük zorlukların ve yanlışlıkların içinde kısır döngülere girme noktasına geti
rilmektedir. 

Bugün, ülkemizin karşı karşıya olduğu birçok engel, ancak ve ancak geleceğimizin emanet 
edileceği çocuklarımızın, gençlerimizin sağlıklı ve çağdaş olarak yetiştirilmesiyle mümkün olabi
lir. • , 

Geniş bir zaman dilimi içerisinde sık sık gündeme gelen ancak, bir türlü kalıcı bir çözüm bu
lunamayıp içinden çıkılamaz duruma getirilen çocuk esirgeme kurumları ve bunlara bağlı yetiştir
me yurtlarının.son durumu hepimizin malumudur. 

Yetiştirme yurtlarında, geleceğin güvencesi bu gencecik fidanlar oldukça kötü koşullarda ya
şamakta, dayak, işkence ve her türlü baskıya maruz kalmaktadırlar. 

Bu çocuklar, bakımsız, sağlıksız ortamlarda yaşamaya çalışırken, aile sevgisini aradıkları bu 
kurumlarda, sevgisiz, kalitesiz, uzman olmayan ve eğitimci niteliğinden yoksun bazı görevlilerin 
hasta davranışlarıyla karşılaşmaktadırlar. 

18 yaşına dek yaşadıkları bu karabasandan sonra, atıldıkları sokakta, hiçbir güvenceleri olma
dan, istemedikleri bir yaşama, bir batağa boyun eğmek zorunda kalmaktadırlar. 

Bu yurtlardaki evlatlarımızın eğitimini üstlenenlerin, özellikle başka okullarda başarısız olan 
kişiler olduğu iddialarının da varlığı rahatsızlık vericidir. 

. Kamuoyunda, büyük şehirlerdeki yetiştirme yurtlarının kapatılarak taşraya kaydırıldığı konu
su yer almaktadır. Yakın geçmişte Türkiye'nin en gözde yurtları kısa sürede bozulmuş, etkinlikle
ri ve uzmanlıkları olmayan görevliler buralara getirilerek kurumun dejenere edilmesine yol açıl
mıştır. 

Bu konunun defalarca Türkiye gündemine gelmesine karşın, her keresinde "kökünden çözüm 
bulunacağı" sözleriyle konu kapatılmış, yasak savar şekilde bir iki güri içinde her şey unutulmuş
tur. 

Öncelikle alınması gereken ilk önlem; yetiştirme yurtlarındaki eğitimci ve uzmanların, her yö
nüyle iyi, sağlıklı eğitilmeleridir. , 
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Kısa vadede, koruyucu aile sistemleri getirilerek evlat edindirme konusunda yasal düzenleme

ler yapılmalıdır. 

Yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları bu durumun göz önüne alınarak, tüm olumsuzluk
ların giderilmesi, örtbas etmeden konunun üzerine giderek kalıcı ve köklü çözümler üretilebilme
si, bu kurumun koşullarının yeniden özeleştirel tavırla tarafsızca gözden geçirilmesi için bir Mec
lis araştırması açılmasını gerekli görmekteyiz. -

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

Refah Partisinin Süleyman Mercümek ile bağlantıları ve maddî ilişkileri konusundaki 10/63 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkere
si vardır; okutuyorum:, 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
12. — (10/63) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/541) 
4.11.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuzun 13 Haziran 1996 tarihinde Başkanlık Divanının seçimiyle başlayan bir ay
lık görev süresi, çalışmaları devam ettiği için, Genel Kurul tarafından 13 Temmuz 1996 tarihinden 
itibaren iki ay uzatılmıştır. Ancak, raporumuzun hazırlanabilmesi için, yapılan araştırma ve incele
melerin sonuçlarını değerlendirmek üzere bir aylık ek çalışma süresine daha ihtiyaç duyulmuştur. 
Komisyonumuzun 23 Ekim 1996 tarihinde yaptığı 8 inci Birleşiminde alınan karar doğrultusunda 
ve İçtüzüğün 105 inci maddesi uyarınca, Komisyonumuzun görev süresinin 8 Kasım 1996 tarihin
den itibaren bir ay daha uzatılmasını, saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

/ Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 10/63 esas numaralı Komisyon, daha önce üç ay süre kul
lanmıştır. İçtüzüğün 105 inci maddesi, araştırmasını üç ay içerisinde bitiremeyen komisyona bir ay
lık kesin süre verileceği hükmünü içermektedir. Bu nedenle, Komisyonun süre istemini bilgilerini
ze sunuyorum. 

Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım: 
13. - Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak'in, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çe

kildiğine ilişkin önergesi (4/88) 
4.11.1996 

• v Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğimi bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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14. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çe

kildiğine ilişkin önergesi (4/89) 

4.11.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Saygılarımla. 

Temel Karamollaoğlu 
Sivas , 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

75. - Karaman Milletvekili Abdullah Özbey'in, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/90) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğimi bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Abdullah Özbey 

Karaman 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 

16. - Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, (6/191) esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/91) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 79 uncu sırasında yer alan (6/191) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap 
aldığımdan, önergemi geri alıyorum. 

Saygılarımla. 4.11.1996 

Nezir Büyükcengiz 
. Konya 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Bir diğer sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair tezkere vardır; okutuyorum: 

17.- Konya Milletvekili Veysel Candan 'in, (6/28 ve 6/29) esas numaralı sözlü sorularını geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/92) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sözlü sorular kısmında 14 ve 15 sıra nolu sözlü soru önergelerimi geri alıyorum. 
Gereğini arz ederim. 5.11.1996 

Veysel Candan 
Konya 

BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutup. 
ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Şimdi ilk tezkereyi okutuyorum: 
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18. - Yugoslavya Federal Cumhuriyetinde yapılacak Karadağ Federe Parlamento seçimleri 

için Karadağ Dışişleri Bakanının davetine icabet edilmesine ve TBMM'yi temsilen Başkanvekili 
Kamer Genc'in seçimlere gözlemci olarak katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/542) 

: 25.Ekiml996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Yugoslavya Federal Cumhuriyetinde, Karadağ Federe Parlamento seçimleri 3 Kasım 1996 ta
rihinde yapılacaktır. 

Karadağ Dışişleri Bakanının vaki davetine icabet etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni temsilen TBMM Başkanvekili Kamer Genç seçimlere gözlemci olarak katılacaktır. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanun gereğince Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı . 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer tezkereyi okutuyorum: 

19.- Türk Amerikan Dernekleri Kurulunun, ABD 'de yapılacak Türk Amerikan Dernekleri Ku
rulu Yıllık Kongresine TBMM'yi temsilen Başkanvekili Kamer Genc'in icabet etmesine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/543) 

25 Ekim 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türk Amerikan Dernekleri Kurulu Yıllık Kongresi (ATAA) 26 Ekim 1996 tarihinde ABD'de 
yapılacaktır. 

Türk Amerikan Dernekleri Kurulunun söz konusu kongreye vaki davetine Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanını temsilen TBMM Başkanvekili Kamer Genç icabet edecektir. 

Davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlen
mesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanun gereğince Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

• Başkanı 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer tezkereyi okutuyorum: 

20. - Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanının, TBMM Dışişleri Komisyonundan 
bir heyeti Bulgaristan'a davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/544) 

30 Ekim 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Dışişleri Bakanlığından alınan 8 Ekim 1996 tarih ve 622 sayılı yazıyla, Bulgaristan Meclisi 
Dışişleri Komisyonu Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonundan bir he
yeti ülkesine davet ettiği bildirilmiştir. 
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Söz konusu davete Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan 6 kişilik bir heyetin icabet etmesi 

hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinirt Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

• • . " * • . 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının gündemimizdeki son tezkeresini okutuyorum: 
2].-Türkiye-İsrail Dostluk Grubunun kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/545) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 16 Ekim 1996 tarih ve 24 sayılı karan ile, 

Türkiye-İsrail Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması uygun görülmüştür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka

nunun 4 üncü maddesi uyarınca anılan Dostluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine su
nulur. • • ' . . 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı- • 
ğının bir tezkeresi vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza'sunacağım: 

22. - Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/546) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli sa
yılmaları Başkanlık Divanının 16.10.1996 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

"Burdur Milletvekili Mustafa Çiloğlu, hastalığı nedeniyle 3.10.1996 tarihinden geçerli olmak 
üzere 15 gün" 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler, hastalığı nedeniyle 26.9.1996 tarihinden geçerli ol

mak üzere 45 gün" . 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

"Şanlıurfa Milletvekili M. Fevzi Şıhanlıoğlu, hastalığı nedeniyle 30.9.1996 tarihinden geçerli 
olmak üzere 15 gün" 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlığın Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup oyla
rınıza sunacağım: 
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23. - Dışişleri Bakam ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in, er Allahverdi Kılıç'in cenaze 

törenine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyetine yapacağı resmî ziyarete iştirak etmeleri uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakan
lık tezkeresi (3/547) 

16.9.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Tansu Çiller'in, silahlı bir saldırı sonucu 
şehit düşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik kuvvetleri mensubu er Allahverdi Kılıç'ın ce
naze törenine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 10 Eylül 1996 tarihin
de adı geçen ülkeye yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de katılma
ları uygun görülmüştür. 

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

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Liste: 

Fethi Acar Kastamonu Milletvekili 

Mahmut Yılbaş Van Milletvekili 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; önce 

okutup işleme koyacağım, sonra da oylarınıza sunacağım. 
24. - Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sapanca Gölü ve Civarındaki Su Kaynakla

rının.Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/20) doğrudan gündeme alınması
na ilişkin önergesi (4/93) 

BAŞKAN - Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

18.1.1996 tarih ve 17-96/206 sayı ile Sakarya-Sapanca Gölü ve Civarındaki Su Kaynaklarının 
Korunması ve Kullanılması Hakkındaki Kanun Teklifimizin Başkanlığa sunulmasından sonra İçtü
züğün 37 nci maddesi gereğince 45 gün geçmesi nedeniyle Genel Kurulda gündeme alınması hu
susunu emir ve müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ersin Taranoğlu 

Sakarya Milletvekili 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, önergeyi işleme alıyorum. 

Önerge üzerinde, önerge sahibinin söz talebi bulunmaktadır. 

Buyurun Sayın Taranoğlu. 
Sayın Taranoğlu, İçtüzüğün 37 inci maddesine göre süreniz 5 dakikadır. 

ERSİN TARANOĞLU (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün, 
huzurlaıınızda, Sakarya İlimizin Sapanca Gölü ve Civarındaki Su Kaynaklarının Korunması ve 
Kullanılması Hakkındaki Kanun Teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesine istinaden Genel Kurula 
gelmesi üzerine söz aldım. Bu vesileyle, bütün grupları ve Yüce Heyetinizi sevgi ve saygıyla se
lamlıyorum. 
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. Değerli arkadaşlarım, ülkemizin sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve sürekli karşı kar

şıya kaldığı çevre sorunlarını çözerek, sürdürülebilir kalkınmayı devam ettirmek zorunluluğunda
yız. Son yıllarda artan nüfus yoğunluğu, sanayileşme ve plansız kentleşme, kalkınmada en büyük 
faktör olan su kaynaklarının kirliliklerinin de ciddî boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. 

Marmara Bölgesinin en büyük içmesuyu kaynağı olan Sapanca Gölü, aynı zamanda, su ürün
leri, turizm ve rekreasyon açısından da önemli bir potansiyele sahip olmakla birlikte, şu anda kir
lilik tehdidi altındadır. Sapanca Gölü, aslında, bir turizm potansiyelinin ötesinde, biz Sakaryalıla
rın içmesuyu kaynağıdır; yani, gelecek yıllarda ve asırlarda, çocuklarımıza içmesuyu olarak bıra
kabileceğimiz en büyük kaynak ve mirastır. 

Yeryüzünde gün geçtikçe artan su kaynaklarının kirlenmesi meselesi, içmesuyu kaynakları ko
nusunda fevkalede duyarlılıkları ve bu konuda korumaları gündeme getirmektedir. Dünyanın en 
hareketli bölgesi Ortadoğu'da gerek Golan Tepelerinde gerek Batı Şeria'da gerekse Gazze Bölge
sinde, sıcak çatışmaların olduğu kara toprakların altında su kaynaklarının olması da bir tesadüf ese
rinin neticesi olmayıp, aslında, su kaynaklarına hâkim olmanın kavgalarıdır. Bu da, bize, gelecek 
asırda suyun çok kıymetli ve korunması gereken doğal kaynak olacağını ortaya çıkarmaktadır. 

Benim ilimde, bütün siyasî partilerin temsilcileri, yöneticileri ve bu işe muhatap olan çeşitli si
yasî partilerden -ismini de teker teker ifade edeyim- gerek Doğru Yol Partisi gerek Cumhuriyet 
Halk Partisi gerek Refah Partisi gerekse Demokratik Sol Parti yöneticileri ve belediye başkanları 
bu konuda ittifak halindedir. Göl kirlenmiştir; gölün korunması gerekmektedir; ancak, gölün ko
runması mevcut yasalarla olamamaktadır. Geçmiş onbeş yıllık tecrübeler, biz Sakaryalılara ve si
yasetçilere bunu öğretmiştir. 

Sapanca Gölü, Türkiye'de emsallerinden farklı olan tek, örnek, önder ve yerüstü su kaynağı
dır. Dolayısıyla, Sapanca Gölünü mevcut yasalarla korumamız mümkün gözükmemektedir. Bugün 
huzurlarınıza getirdiğimiz yasa teklifi, Sapanca Gölünü ve havzalarını içine alan bir koruma yasa 
teklifidir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, kanun teklifi, bir üstkurul kurmayı vazetmekte; çünkü, Sapanca 
Gölü, yine, örnek bir göldür; iki ile sınır olan bir göldür. Türkiye'de böyle bir emsal söz konusu de
ğildir. Gölün etrafında yaklaşık yedi belediyenin mesuliyet sahası vardır. Sapanca Golüyle herkes 
kendini sorumlu addetmiş ve bugüne kadar da uğraşmıştır; bazen Tarım Bakanlığı, bazen Sağlık 
Bakanlığı, bazen Çevre Bakanlığı, bazen Bayındırlık Bakanlığı, bazen Devlet Su işleri, bazen Sa
karya Belediyesi, bazen Sapanca Belediyesi, bazen Arifiye Belediyesi, bazı yerlerde özel idare... 
Bunlar, bir kargaşaya sebep olmaktadır. Öyleyse, gölün bir sahibinin tarif edilmesi gerekiyordu; iş
te, kanun teklifi, böyle bir tarife cevaz verecek bir üstkurulun kurulmasını ortaya çıkarmaktadır; her 
iki ilin valisi, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri ve çevre vakfı gönüllülerinin sahip oldu
ğu göle, bir sahip kazandırılmaktadır; altında da, iki tane uygulama komitesi -biri, İzmit uygulama 
komitesi, biri Sakarya uygulama komitesi- ortaya çıkarmaktadır. Gölün, kirlilikten korunması için 
finansmanını kendi içerisinde çözmektedir. Bir, Sapanca Havzası su fonu ihdas edilmektedir; ge
lirleri mahallîdir; buradan elde edilecek gelirlerle, gölün kirliliğiyle ilgili projenin finansmanı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Taranoğlu, süreniz bitti; konuşmanızı tamamlayın efendim. 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla) - Dolayısıyla, su, bir kaynaktır, bir değerdir; bunu kullan

mak suretiyle, kirlilikle ilgili finansmanı da çözüyoruz. 

Sözlerime son verirken; bu teklif, eğer, teveccühünüze mazhar olur ve kabul edilirse, bir ma
hallî çözümdür; yani, yetkinin, merkezden Sakarya'ya devridir, merkezden mahalline devridir; 
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mahallin yetki almasıdır, sorumluluk almasıdır ve finansmanını kendi çözmesidir. Artık, Sapanca 
Gölünü, Ankara'dan gelen emirler, tayinle gelen memurlar değil, Sakaryalılar, kendi kaderlerini 
kendileri tayin edeceklerdir. 

Burada, sözlerimi bitirirken, şunu ifade etmek istiyorum: Batılı, Avrupalı çevrecilerin, Akde-
nizdeki kaplumbağalara gösterdiği ilginin daha fazlasını, bu Meclisin, ne Sakarya'dan ne Sakarya
lılardan ne de Sapanca Gölünden esirgemeyeceğine olan inancımı ifade ediyor; müspet oylarınızın, 
halkın, meselelerine, vekilleri vesilesiyle kendi Meclisinde ve kendi Meclisinin -farklı siyasî parti
lere mensup olsa da- bütün milletvekilleriyle sahip çıkıldığını görmesine yardımcı olacağına ve 
halkımızın, hem demokrasiye hem sisteme hem de Meclise olan saygısını artıracağına inanıyorum. 

Bu duygular içerisinde, siyasî görüşü, amblemi ne olursa olsun, bütün siyasî partilerden des
tek beklediğimizi ifade ediyor ve bu destekleri aldığımızı da alenen huzurda ifade ediyor; hepinize 
sevgi ve saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Taranoğlu'na teşekkür ediyorum. 

Önerge üzerinde... 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Komisyon adına mı efendim?.. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Hayır, şahsım adına... 

BAŞKAN - Şahsınız adına... 
Daha önce, Sayın Teoman Akgür söz talebinde bulunmuşlardı; söz sırası, Sayın Teoman Ak-

gür'ün; bu konuda, bildiğiniz gibi, ancak bir milletvekili arkadaşımıza söz verebiliyoruz. 
Buyurun Sayın Akgür. (DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Akgür, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
TEOMAN AKGÜR (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi saygıyla selamlarım. 
Konu, Sapanca'nın su kaynaklarının korunması ve kullanılmasıyla ilgili olarak karşımıza gel

di; ancak, kuşkusuz, Demokratik Sol Parti olarak, biz, tüm doğa kaynaklarının korunması ve iyi 
kullanılmasından yanayız ve gelecek kuşaklara daha bol kaynaklı, temiz bir çevre bırakmak arzu
sundayız. Bu düşüncelerle, Demokratik Sol Parti olarak, bu tür kanun tekliflerini gönülden destek
leyebiliriz; ancak, teknik olarak ufak bir noktaya değinmek durumundayım; çünkü, Demokratik Sol 
Parti Programında da belirtildiği üzere, yasaların yapılması sırasında demokratik halk katılımını 
çok önemli bulmaktayız ve böyle olunca, bu tür, birden fazla ili ilgilendiren konu -Sapanca Gölü
nün bir bölümü Kocaeli İlindedjr- birçok kamu ve özel kuruluşu ilgilendirdiği için, böyle bir yasa 
teklifinin demokratik bir katılım, tartışma ve uzlaşıdan sonra gelmiş olmasını isterdik; çünkü, bun
dan önce, Sapanca Golüyle ilgili olarak, çevre gönüllülerinin 40 bin imzalı dilekçesi Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına verildi ve bu dosyanın bir kopyası Çevre Komisyonuna, bir kop
yası da Çevre Bakanlığına gönderildi. Bu çevre gönüllüleri, birçok dernek, kuruluş, kişinin oluştur
duğu bir birliktelik. Böyle olunca, daha geniş bir demokratik katılımın eğilimleri ve istekleri orada 
ele alınmış bulunuyor. Bu gelişmeden farklı olarak, bir de bugün, Sayın Taranoğlu'nun, kanun tek
lifi karşımıza geldi. 

Bunun yanı sıra, bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Biz, Sakarya'nın sorunlarını her ay 
illerdeki ekonomik kurul toplantılarında tartışıyoruz ve bu toplantılar tüm milletvekillerine açık; 
ancak, gerek ağustos, gerek eylül toplantılarına katılan tek milletvekili ben oldum. Gazetelerde de 
belirtildiği üzere, ilin sorunlarına çözüm aranırken, daha demokratik katılımlı bu ortamlara diğer 
milletvekilleri pek itibar etmemektedirler. Üstelik, son toplantıda bir Başbakanlık genelgesi olma-
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sına karşın, son toplantıya katıldığımız sırada Sayın Bakan ve iktidar kanadından bir milletvekili
miz Adapazarı-Karasu yolunun temel atma törenine katıldılar, o toplantıya gelemediler. Yine top
lantıya katılan tek milletvekili ben oldum. 

Söylediğimiz gibi, yasa teklifini destekliyoruz; ancak, Demokratik Sol Parti olarak daha katı
lımcı ve demokratik yöntemlerle hazırlanmış olmasını dilerdik. Hepinizi saygıyla selamlarım. 
(DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, önerge üzerinde, önerge sahibi ve bir milletvekili arkadaşı
mız görüşlerini belirttiler. 

Komisyonun ve Hükümetin söz talebi olmadı. . 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş

tir.... 
Kanun teklifi, gündemde yerini almıştır. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

IV.-SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda boş bulunan ve Refah Par

tisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2.• — Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda boş bulunan ve Refah Par

tisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3.-Çevre Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN -Çevre Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, 

Denizli Milletvekili Ramazan Yenidede aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4. - Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Dışişleri Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen 1 üyelik 

için, Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda boş bulunan ve Refah 

Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Muş Milletvekili Nedim İlci aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6. - Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda açık bulunan 

üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda boş 

bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın aday 
gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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7. - Tarım, Orman ve Köy işler i Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubu
na düşen 1 üyelik için, Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. - Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - Millî Savunma Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen 1 
üyelik için, Siirt Milletvekili Memet Emin Aydın aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. - Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen 3 üyelik 
için, Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu, Karaman Milletvekili Abdullah Özbey ve Kütahya 
Milletvekili Metin Perli aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. - Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim ' . ' • * - . ' . 

BAŞKAN - Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, 

Ankara Milletvekili Ömer Ekinci aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11.-İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için 

Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12. - Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen 1 üye
lik için, Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13. - Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - Dilekçe Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen 1 üyelik 
için, Van Milletvekili Şaban Şevli aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 

1. —(10/90) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN - Yurtdışında Açılan Temsilcilikler ve Buralarda Görevlendirilen Personel ile Çe
şitli Nedenlerle Yurtdışına Gönderilen Kamu Görevlilerinin Nicelik, Nitelik ve Malî Yüklerinin 
Bütün Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla, Genel Kuru
lun 8.10.1996 tarihli 4 üncü Birleşiminde kurulan ve adayları tamamlanan (10/90) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapacağız. 

Bu Komisyon üyelikleri için siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesi basılıp sayın 
üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup oylarınıza sunacağım: 
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Yurtdışında Açılan Temsilcilikler ve Buralarda Görevlendirilen Personel ile Çeşitli Nedenler

le Yurtdışına Gönderilen Kamu Görevlilerinin Nicelik, Nitelik ve Malî Yüklerinin Bütün Yönle
riyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştır
ması Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (10/90) 

(9) 
Adı. Soyadı 

Arif Ahmet Denizolgun 
Hüseyin Kansu 
Abdullah Gencer 

Kâmran İnan 

Hayrettin Uzun 

Nuri Yabuz . 

Halil Yıldız 

Şükrü Sina Gürel 

RP. (3) 

ANAP (2) 

DYP (2) 

DSP(l) 

CHP(l) 

Birgen Keleş 
steyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Seçim Çevresi 

Antalya 
İstanbul 
Konya 

Bitlis 

Kocaeli 

Afyon 
İsparta 

İzmir 

İzmir 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-BAŞKAN - Li 

mistir. 
Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 7.11.1996 Perşembe günü, 

saat 14.00'te, Ana Bina, Birinci Bodrum, Genel Evrak karşısındaki 475 numaralı Meclis Araştır
ması komisyonları salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yap
malarını rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Zorunlu Tasarruf Kesintilerinin Değerlendirilmesi Konusunda Kurulan 
(10/17) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, geçen toplantısında görev bölümünü yapa
mamıştır. Bu nedenle, bu komisyon üyelerinin, 6.11.1996 Çarşamba günü, saat 13.00'te, Ana Bina, 
Birinci Bodrum, Genel Evrak karşısındaki 475 numaralı Meclis Araştırması komisyonları salonun
da toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Komisyonların toplantı yer ve saatleri, ayrıca ilan tahtalarına da asılmıştır. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ tren yolu ile istasyonuna ilişkin Ulaştır

ma Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy'un cevabı (6/15) 
BAŞKAN - 1 inci sırada, Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ tren yolu ile istas

yonuna ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
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Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delaletinizi saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Sorular 

Elazığ tren yolu ve istasyonu şehir merkezinin içinde kalmış durumdadır. Bu hal, şehrin güne
ye doğru gelişimini engellemekte, şehrin estetiğini bozmakta ve yılda onlarca insanın raylar arasın
da can vermesine sebep olmaktadır. Elazığgibi, hızla gelişmekte olan ve nüfusu artmakta olan bir 
şehir için bu son derece talihsiz bir durumdur. Demiryolunun, yeni çevre yolunun geçeceği şehrin 
güneyine, çevre yoluna paralel bir yere nakli, Elazığ için çok büyük bir olay olacaktır. 

Sayın Ulaştırma Bakanından şunu sormak istiyorum: Tren yolunu Elazığ'ın dışına çıkarmayı 
düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet BakanrSayın Mehmet Altınsoy söz iste
mişlerdir; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekille- ' 

ri; Sayın Tunç'un, Elazığ şehri içerisinde kalan demiryolu hatlarının şehir dışına çıkarılmasına da
ir sözlü sorusuna cevap vermek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, cumhuriyetin ilk yıllarında, ulaşım için birinci ehemmiyet tanınan de
miryollarına, son zamanlarda aynı ehemmiyet verilmemiştir. Özellikle, İkinci Dünya Harbinden 
sonra gelişen karayolları taşımacılığı, ülkemizde demiryollarını ikinci plana itmiştir ve gittikçe 
ehemmiyetini kaybetmiştir; ama, bütün bunlara rağmen, gerek toplu taşımacılıkta gerek yük taşı
masında fevkalade ucuz ve kolay olması dikkate alınarak, son yıllarda demiryollarına yeniden 
ehemmiyet verilmeye başlanmıştır. Ancak, vaktiyle şehrin banliyölerinden geçmekte olan tren hat
ları, şehirlerin inkişafıyla, ister istemez şehir içinde kalmıştır. Elazığ kentimiz de bunlardan bir ta
nesidir. 

Demiryolu, Elazığ'ın içinden geçmektedir. Şüphesiz, mahzurları vardır; ancak, sadece bir hat
tın şehir dışına alınması değil, diğer bazı büyük masrafları icap ettirecek hususlar vardır. Her şey
den evvel, Elazığ içinde bir tren istasyonu, depolar, çalışanların yatıp kalktıkları lojmanlar, yemek 
yedikleri lokantalar vesaireler yar. Bütün bunların dışarıya taşınması büyük masraflara baliğ ol
maktadır. -

Bütçe imkânları dikkate alınmaktadır; imkân olduğu takdirde, Elazığ başta olmak üzere bütün 
şehirlerdeki tren yolları şehir dışına çıkarılmaya çalışılacaktır. Elazığ da bu programın içerisinde
dir; ancak, şu anda, böyle bir masrafın yapılmasına Ulaştırma Bakanlığının, özellikle Devlet De
miryollarının, maalesef imkânı yoktur. İlk fırsatta ele alınmak üzere dikkate alınmıştır. 

Saygılar sunarım. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Soru, cevaplandırılmıştır. 

2. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Çimento Fabrikasının yerinin değiştiri
lip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6116) 

BAŞKAN - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Çimento Fabrikasının yerinin 
değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 
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İlgili Bakan?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, bu sorunun, üç birleşim içerisinde cevaplandırıl maması sebebiyle, İçtü

züğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilmesi gerekmektedir. 
' Önerge, yazılı soruya çevrilmiştir ve gündemden çıkarılmıştır. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan/bakanlara sorulan sözlü sorular böyle de
vam edecek mi? 

BAŞKAN - Sayın bakanların cevap vermediği üçüncü birleşimde, önerge sahibinin söz hak
kı doğar. Önerge sahibi söz talebinde bulunursa, kendisine 5 dakika süreyle söz vereceğim. 

Önerge sahibi burada mı?.. Önerge sahibi de bulunmamaktadır. 
Biraz önce ifade ettiğim şekilde, önerge, yazılı soruya çevrilmiş ve gündemden çıkarılmıştır. 
3. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'in, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapatılacağı iddiasına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/17) 
BAŞKAN - Rize Milletvekili, Şevki Yılmaz'ın, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapatılacağı id

diasına ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Bu önerge de üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin 

son fıkrası uyarınca, yazılı soruya çevrilecektir. 
Önerge gündemden çıkarılmıştır. Önerge sahibi söz talebinde bulunursa, kendisine söz vere

ceğim. 
Sayın Şevki Yılmaz burada mı efendim? Önerge sahibi bulunmamaktadır. 
4. •- Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy'un cevabı (6/18) 
BAŞKAN - 4 üncü sırada, Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizas

yonuna ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Ulaştırma Bakanı veya yerine cevap verecek sayın bakan burada mı? 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyla 

arz ederim. 
Ayhan Fırat 

. • • ' - . Malatya 
1. 1976 yılında başlamış olan Ankara-Sincan-İstanbul-Arifiye çift hatlı yeni demiryolunun ya

rım kalmış yatırımı tamamlanacak mıdır? Tamamlanacaksa, süre olarak kaç yıl düşünülmektedir? 
2. Mevcut Ankara-İstanbul demiryolunun iyileştirilmesi veya modernizasyonu düşünülmekte 

midir? Eğer düşünülüyorsa, hangi yıl başlanıp ve ne sürede bitirilecektir? 
3. Tüm ülkedeki demiryollarının rehabilitasyonu için bir çalışma veya bir planlama var midir? 
BAŞKAN - Soruyu cevaplandırmak üzere, DeVlet Bakanı Sayın Mehmet Altınsoy söz tale

binde bulunmuşlardır. 
Buyurun Sayın Bakan. 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 
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DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Sayın Fırat'ın üç ayrı madde halindeki sorularını cevaplandırmaya çalışacağım. 
Arifiye-Sincan çift demiryolu hattı, Sincan-Çayırhan arasında, yaklaşık 85 kilometre olarak, 

beş ayrı kısımda ihale edilmiştir. İhale periyodu 1976-1979 olmasına rağmen, bugüne kadar, an
cak, yüzde 75'i ikmal edilebilmiş, geri kalan kısmı da, bundan sonra ikmal edilmeye çalışılacaktır. 

Projenin ikinci kısmı olan Çayırhan-Arifiye arası 175 kilometredir. Bunların, 4 yıllık bir peri-
yod içerisinde gerçekleşmesi öngörülmüştür; 1993 yılında tamamlanmış olan projenin Boğaz geçi
şi de dahil olmak üzere, malî portresi yaklaşık 4,5 milyar dolardır. Bu meblağın temini için herşey-
den evvel, yap-işlet-devret modeli öngörülmektedir; ileride yap-işlet-devret modeliyle -özellikle, 
tüp geçitle Boğazın geçilmesi şartıyla- tamamlanmasına devam edilecektir. 

Sayın Fırat'ın ikinci sorusu ise, mevcut İstanbul-Ankara demiryolunun rehabilitasyonu hakkın
dadır. Bu, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilmiş olup, proje bedeli 237 
milyon dolardır. Bunun da gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir; ancak, şu anda, he
nüz başlanmış değildir. 

Sayın Fırat'ın üçüncü sorusuna gelince: Ulaşım yatırımları hızla devam etmektedir. Demiryo
lunun, özellikle, toplutaşımacılıkta ve yük taşımasında ehemmiyeti gittikçe artmaktadır. Özellikle, 
Batı ülkelerinde, son zamanlarda, artık, karayolu taşımacılığının yanında, demiryolu taşımacılığı
nın hızla ehemmiyet kazanması, Türkiye'ye de aksetmiştir. Bu nedenle, mevcut demiryollarının re
habilitasyonu için yapılmış projeler vardır. Bu projelere göre, 5 yıllık bir periyod içerisinde -prog
rama göre- 2 090 kilometre yol yenilenmesi, 171 kilometre yeni yol yapılması,. 1 250 adet demir
yolu makası üretilmesi, 81 800 adet ray kaynağı yapılması, 1 810 kilometre sinyalizasyon tesisi ya
pılması, 2 017 kilometre elektrifikasyon tesisi yapılması, 34 adet dizel manevralı lokomotif üretil
mesi, 500 adet yolcu vagonu ve 1 850 adet yük vagonu üretilmesi çalışmaları devam etmektedir. 
Bunlar yapıldığı takdirde, 1995 yılında 8 523 kilometre olan toplam ana hat, 1 121 kilometre olan 
elektrikli ana hat ve 1 805 kilometre olan sinyalli ana hat uzantıları, 2000 yılının sonunda, sırasıy
la, 8 755 kilometre, 9 256 kilometre ve 4 256 kilometreye yükselecektir. Buna göre, demiryolları-
mızın 2000 yılı sonunda sinyalli ana hat oranı yüzde 21'den yüzde 48'e, elektrikli ana hat oranı da 
yüzde T1 'den yüzde 34'e yükselecektir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN - Sözlü soruyu cevaplandıran Devlet Bakanı Sayın Altınsoy'a teşekkür ediyorum. 
AYHAN FIRAT (Malatya) - Sayın Başkan, bizim söz hakkımız yok mu? 
BAŞKAN - Soru sahibinin, yerinden, kısa bir açıklama yapma veya sorunun aydınlatılmamış 

bölümleriyle ilgili soru yöneltme İmkânı var; yerinizden tespit edelim efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) - Sayın Başkanım', Türkiye'de bugün, 500 binin üzerinde kamyon, 

Anadolu'nun her tarafında anayollarda trafiktedir. Onbinlerce otobüs, onbinlerce taksi ve hiç değil
se 700 bin civarındaki traktörün 20 bini karayollarında görev yapmaktadır. Böyle bir ülkede, bir 
hafta önce çıkardığımız Trafik Yasasıyla meseleyi halletmemiz mümkün değildir. Avrupa ülkele
rindeki gibi demiryollarına gerekli ehemmiyeti vermedikçe, palyatif tedbirlerle, biz, kazaları önle
yemeyiz. Sürücülere "canavar olmayın" diyoruz; halbuki, trafik canavarını, hükümetler, yıllarca 
yaptıkları tatbikatla yaratmışlar, toplu taşımacılığı ihmal etmişlerdir. Bugün-, Cebeci'den AŞTİ'ye 
11 dakikada Ankaray gidebiliyor ve 4 dakikada bir, her istasyona 10 otobüs dolusu insan indiriyor. 
Demek ki, Avrupa'da olduğu gibi, toplu taşımacılığa dönmedikçe, Trafik Yasasıyla bu rezaleti ön
lememiz mümkün değildir. . 

Türkiye'de ihmal edilmiş olan İstanbul-Ankara çift hatlı tren yolunun en önce yapılması ve bi-
lahara da mevcut yolun çok kısa zamanda onarılıp halkın hizmetine verilmesi gerekir kanısında
yım. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

, Sayın Bakan, Sayın Fırat'ın, ilave soru mahiyetinde değerlendireceğimiz görüşü üzerine bir 
beyanınız olacak mı? 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY (Aksaray) - Hayır. , 

BAŞKAN - Soru cevaplandırılmıştır. 
Burada, zannediyorum, Hükümet temsilcisi olarak sadece Devlet Bakanı Sayın A İtin soy bulu

nuyor. Sayın Altınsoy'dan şimdi öğrenmek istiyorum. Bu elimizdeki gündeme göre cevaplandırma
ya hazır olduğunuz soru yoksa, Meclis araştırmalarıyla ilgili raporların görüşülmesine geçeceğiz; 
hazır olduğunuz bir konu varsa onu cevaplayalım. 

DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, cevaplandıracağımız bir
takım sualler var; devam edelim. Sayın Maliye Bakanımız ve'Sayın Başbakan adına cevaplandıra
cağımız birkaç sual var efendim. 

BAŞKAN - O halde, sözlü sorulan görüşmeye devam ediyoruz. 
5. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatırımlara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/19) 
BAŞKAN - 5 inci sırada, Sayın Ayhan Fırat'ın Sayın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Başbakan, Genel Kurul salonunda bulunmamaktadır. -

Bu soru, 3 birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası 
uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. 

Soru gündemden çıkarılmıştır. 
AYHAN FIRAT (Malatya) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat'ın İçtüzüğe göre, söz talebi var. 
Buyurun Sayın Fırat. 
Söz süreniz 5 dakikadır. 
AYHAN FIRAT (Malatya) ~ Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Efendim, bu soru önergelerini vermekteki gayem şu idi: Ülkede bazı konularda, bazı bakan

lıklara yardımcı olmak, sorularıma verilecek cevap üzerine tatmin olmazsam, bu kürsüden düşün
celerimi söylemekti. Dolayısıyla, bunlar bir bakanı sıkıştırmak için verilmiş soru önergeleri değil
dir. Burada görev yapan bir insanın, kendi sahasında, Hükümete de, devlete de, millete de yardım
cı olması gerektiği için, böyle bir soru önergesini vermiş bulunuyorum. 

Şimdi, Türkiye'de, TEK ortadan kaldırılarak TEAŞ ve TEDAŞ adıyla iki tane genel müdürlük 
kuruldu; bilahara, 13 tane genel müdürlük kaldırıldı. Bundan bir müddet sonra Anadolu'da kurul
muş olan bölge teşkilatları, yavaş yavaş genel müdürlüğe dönüştürülecek ve Türkiye'de, bir genel 
müdürlükten, birçok genel müdürlük çıkmış olacak... Ancak, işe bakıyorsunuz, son derece kötü gi
diyor. Bakın, Türkiye'de TEK Genel Müdürlüğü varken... 

Enerji, öyle bir şeydir ki, üretiminden dağıtımına kadar kontrol isteyen bir nitelik taşır. Bu 
kontrolü zamanında yapıp, yatırım yapmamız lazım. Eğer, yatırım yapmazsanız, bugünkü gibi, 
ürettiğiniz enerjinin yüzde 30'u hatlarda kaybolur; kayıp ve kaçak dediğimiz şeyler bunlardır. Bu
gün, Türkiye'de, 21 bin megavat gücünde üretim tesisi vardır; yılda 6 bin saat çalıştıklarını kabul 
etseniz, 180 milyar kilovat enerji üretilmesi lazım; ama, gelin, bakın ki, 85 milyar kilovat enerji 
üretebiliyoruz, tüketebiliyoruz; neden: Geri tarafı kayba gidiyor. Enerjinin tüketiciye kadar olan 
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kaybı, yüzde 5'in içinde kalmalıdır; Türkiye'de bu, yüzde 20'leri geçiyor. Enerjideki 15 milyar ki
lovat üretim kaybı, parasal değeri korkunç rakamlara ulaşıyor. O halde, TEK'i bu hale getirenler, 
en büyük vebal altındadır; bunu önce söylemek istiyorum. 

Şimdi, Türkiye'de, enerji üretmek için yeni Hükümet hızla ihale yapıyor. Bu ihale, termik ve 
hidrdolik; ama, bakıyorsunuz, 2001 yılında veya 2000 yılında biteceği varsayılıyor. Peki, bu dört 
sene içinde Türkiye'nin enerji ihtiyacı nasıl karşılanacak; hiçbir şey yok. İşte, yapılan ihale elimde. 

Arkadaşlar, ben, sayın bakana yardımcı olmak istiyorum ve kendisini uyarıyorum. Afşin-El-
bistan santralının, (A) ünitesinin, 5 ve 6 ncı üniteleri 340 megavat, üç senedir ihale edilmiş, hâlâ 
bir çivi çakılmamıştır; lütfen buna eğilelim. Kemerköy Santralının desülfürizasyon tesislerinin bir 
an önce kurulması lazım; Yeniköy de keza; aksi halde, çalıştıramazsınız. Halbuki, orada, hiç değil
se, Orhaneli ile birlikte ülkenin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak enerji üretebilirsiniz. Çevre
cilerle karşı karşıya gelmemek için, bu iki ünitede, Yeniköy'de, Kemerköy'de, kükürt arıtma tesis
leri on ayda yapılabilir, servise verilebilir ve bu şekilde ülkenin bir senelik ihtiyacı karşılanabilir
di; ama, hâlâ, hiçbir faaliyet olmadığını görüyoruz. 

Ben, netice olarak şunu söylemek istiyorum: Elbistan (B) santralı 4x340 megavat, Beyşehir 
200 megavat, Tufanbeyli 300 megavat, Saray 150 megavat. Arkadaşlar, Türkiye'nin 8 milyar ton 
kömür rezervi vardır; bunun 3 milyar tonu Afşin-Elbistan'dadır. Eğer, siz, millî kaynaklarınıza da
yanmazsanız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Tamamlayın efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
...eğer, siz, millî kaynaklarınızdan azamî ölçüde istifade etmezseniz, ithal edeceğiniz doğal-

gazla, bu ülkenin enerjisini karşılayamazsınız. 
Ben, bunların yanında, Bakanlığın, derhal millî kaynaklara dönmesini, enerji üretiminin müm

kün mertebe millî kaynaklara dayandırılmasını talep ediyorum ve beni dinlediğiniz için Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sözlü sorunun cevaplandırmaması dolayısıyla söz alan Sayın Ayhan Fırat'a te
şekkür ediyorum. 

6. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santraline ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

BAŞKAN - 6 ncı sırada, Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santralına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Bakan?.. Yok. 
Sayın Fırat, konuşacak mısınız? 

AYHAN FIRAT (Malatya) - Kısa bir konuşma yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Fırat. (CHP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
AYHAN FIRAT (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bir hatanın ülkeyi 

nereden nereye getirdiğini belirtmek için bu kürsüye çıktım. 
Kemerköy Santralı 1984 yılında gündeme girmiştir. Bilhassa ben ve arkadaşlarım, defaatle 

Meclis kürsüsüne çıkıp "burada kâfi kömür yoktur; dolasıyla, bu santralı kurmayın; bunun 10 kilo
metre kuzeyinde Yeniköy Santralı var, buraya koyacağınız 3 üniteyi Yeniköy'e koyun ve buraya.da 
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tesis yapmayın" dedik; ama, o günkü Hükümet, bu tesisi yaptırmakta ısrarlı oldu ve bir dağı traş et
tirdiler, oraya 1 milyar dolar sarfıyla bugünkü Kemerköy Santralı kuruldu. Bakın, sene 1984, sene 
1996; daha hâlâ çalıştıramıyoruz. Neden?!. 

Şimdi, bir de, hem Yeniköy'ün hem Kemerköy'ün, ayrı ayrı Ter milyar dolar verip, desülfüri-
zasyon ünitelerini kurmamız lazım. Yazık değil mi bu ülkeye!.. 1,6 milyar dolan heba ettik. Bura
da kömür yok. 3 ünite kuruldu. Hüsamlar'da 90 milyon ton kömür rezervi var. Bunun 65 milyon 
tonunu dışarı çıkarsanız -5 ünitelik santral diyorlar- 7 sene çalışır. Halbuki, bir termik santralinden 
az 35-40 sene çalışması lazım. 

İşte, o gün yapılan hata, bugün ülkeyi nereye getirdi. Biz, o 1 milyar doları Afşin-Elbistan'a 
sarf etseydik, oradaki millî kaynaklara dayalı (B) ünitesini de kurmuş olurduk; ama, bugün -Türki
ye bu kadar zengin değildir- madem kuruldu, yapılacak şey, derhal, onun desülfürizasyon tesisle
rini yapmak ve bir an önce 3X210 megavatlık tesisi devreye verip, ülkenin ihtiyacını karşılamak
tır. 

Ben, şunu söylüyorum: Türkiye, eğer tedbir alınmazsa, bu kış veya önümüzdeki senenin kışın
dan itibaren bir enerji darboğazıyla karşı karşıya kalacaktır. Bunun tedbirlerini bugünden almak la
zım ve bence, o tesisi, ısrarla yaptıranlardan da bunun hesabını sormak lazım. Ben, bu konuşmayı 
onun için yaptım; hiç değilse zabıtlara geçti. Gelecek nesiller okur ve ne gibi hatalar yapıldığını an
lamış olurlar. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Soru önergesi cevaplandırılmadığı için söz alan Sayın Ayhan Fırat'a teşekkür edi
yorum. 

Sayın Ayhan Fırat'ın, gündemimizin 5 inci ve 6 ncı sırasında yer alan soruları üç birleşim için
de de cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya 
çevrilecektir. Sorular gündemden çıkarılmıştır. 

7. - Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukobirliğin borçlarına ve personeline ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

BAŞKAN - 7 nci sırada, Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukobirlik'in borçlarına ve per
soneline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Hükümet cevaplıyor mu bu soruyu? 

Hükümet cevaplamıyor. 

Sayın Sıtkı Cengil, söz istiyor musunuz? 

SITKI CENGİL (Adana) - Hayır efendim. 

BAŞKAN - Sayın Cengil söz istemiyorlar. 
Soru, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası 

uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. Soru gündemden çıkarılmıştır. 

8. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz 'in, bazı medya kuruluşlarına verildiği iddia edilen kredilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

BAŞKAN - 8 inci sırada, Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, bazı medya kuruluşlarına veril
diği iddia edilen kredilere ilişkin, Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Başbakan, Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyorlar. 

Sayın Şevki Yılmaz, söz istiyor musunuz? 
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Sayın Şevki Yılmaz da Genel Kurul salonunda bulunmuyorlar. 

Bu soru da üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fık
rası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. Önerge gündemden çıkarılmıştır. 

9. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ütı, S.S.K. 'nın sağlık hizmetleri alanındaki örgütlenme
sine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/23) 

BAŞKAN - 9 uncu sırada, Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun sağlık hizmetleri alanındaki örgütlenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı?.. Yok. 
Sayın Pişkinsüt, söz istiyor musunuz? 
SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - İstiyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
Soru önergesi sahibi Sayın Sema Pişkinsüt'ün konuşma süresi 5 dakikadır. 
SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkenin bütününe hitap 

eden bu tip önemli konularda, bu kürsünün, sorulan cevapsız bırakması üzücüdür. 
Hepimizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığından sonra en geniş sağlık örgütüne sahip kamu kuru

mumuz olan SSK'da bugün hem sağlık sunumunda yetersizlik hem de sağlığın merkezî düzeyde ör
gütlenmesinde bozukluk vardır; şu ana kadar gözle görülür bir icraat ve düzelme de yoktur. Halen 
18 adet hastane atıl vaziyette beklemektedir. Bölge hastanesi olarak kabul edilenler, bunlara ait ka
rar ise kâğıt üzerindedir ve millî servet çürümektedir. Mevcut sağlık tesisleri de sürekli değişen 
başhekimlerle iyi idare edilememekte. Oysa ki, yasal düzenlemeler de yapılarak, SSK'nın, işyeri 
hekimliği birikimlerini birinci basamak sağlık hizmetlerine katkı yapabilecek şekilde organize et
mesi sağlanmalıdır. 

Bir sendikacı Bakandan, başta işçi sağlığı ve işgüvenliği konusunda yaklaşım ve duyarlılık 
beklenirken, hiç bu konulara değinilmemektedir. SSK Yönetim Kurulu üyeliğinde hiçbir zaman bir 
sağlıkçı yer almamıştır. Zaten, sağlıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına ilk kez bir sene ön
ce getirilen bir hekim de Sayın Bakan tarafından, Yönetim Kurulu kullanılarak, sebepsiz ve usul
süz görevden alınarak, olmayan bir dispanserin olmayan bir polikliniğine verilmiştir; üstelik, yeri
ne atanan da şaibelidir ve hekim de değildir. Şu an sağlıkla ilgili daire başkanı ve bu dairenin bağ
lı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı, her nedense, geçmişte yolsuzluk ve usulsüzlük sebepleriy
le soruşturma geçiren ve bu nedenle de mahkemelerde yargılanan kişiler arasından seçilmiştir. İşin 
en trajikomik tarafı ise, mevcut Sağlık Daire Başkanının, şimdi bağlı bulunduğu Genel Müdür Yar
dımcısına ait Güler Laboratuvar Medical Sanayi Ticaret Limited Şirketinin sözleşmesine son veril
mesini, konuyla ilgili olarak, Dr. Mahfuz Güler'i suçladığı 17.2.1993, 1.3.1993 günü yazılarıyla 
bizzat imzaladıktan sonra, halen, bu kişiye, Genel Müdür Yardımcısı olarak saygı göstermesidir. 
Bu, nasıl bir çalışma sistemidir ve ne tür bir ilişkidir?!. 

Sayın Bakan da, SSK'nın içine düştüğü durumdan o kadar umutsuz olmalılar ki, bizzat kendi
leri tarafından Başbakanlığa hitaben yazılan atama müsaadeleriyle, Diyanet İşleri Başkanlığından, 
Kuruma pek çok eleman atanması yoluna giderek, SSK'yı âdeta Allah'a havale etmektedir. Bunun 
en çarpıcı örneğini, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına büyük bir camide görev yapması Diya
netçe sakıncalı görülen bir din görevlisini atamakla yapmıştır. 

Demokrasiden, katılımcılıktan söz eden eski sendikacı Sayın Bakan, "istediğimle çalışırım, 
idarenin tasarrufudur" felsefesini uygulamak üzere, işe, ille SSK Yönetim Kurulunu değiştirmek ve 
bu kurulu monolog yapar hale getirmekle başlamıştır. 
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Yönetim Kurulunun, her hafta, 80 ilâ 100 kişinin sürgün kararlarını imzalayan noter haline 

gelmesi gözümüzün önündedir. 

SSK Genel Müdürünü, Müsteşar Yardımcısı olarak atayan Sayın Bakan, Müsteşarını da, ken
di konumundan alt bir göreve -yerine geçme yasağını delerek- SSK Genel Müdür Vekilliğine ge
tirmiştir. Bununla da kalmayarak, aynı Müsteşarı 4792 sayılı Yasaya aykırı olarak Yönetim Kuru
lu Başkanlığı görevine de getirmiştir. Bu, nasıl özerklik anlayışıdır?!. 

Refahyol Hükümetinde, Danıştaya her gün 20-25 dosyanın gittiği, yalnız SSK için 400 yer de
ğişikliğinin planlandığı, istenen 3 500 kadronun nasıl doldurulacağı, hayretler içerisinde izlemekte 
olduğumuz, bir konudur. 

Bugün, SSK'daki bütün atama, yer değiştirme, unvan yükseltmelerde uygulanacak esaslar, eği
tim hastaneleri ve işe girmeyle ilgili mevcut yönetmeliklerin tümü kaldırılmıştır. Kıyımda, özellik
le kadın yöneticilerin ve Alevî personelin önplanda olduğu görülmektedir. Bu usulsüzlüklere, eme
ğin savunucusu durumunda olması gereken; ancak ve maalesef yolsuzlukları nedeniyle 5 ay 25 gün 
kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan Türk-îş temsilcisinin de seyirci kaldığı görülmektedir. Da
ha önce APK'ya tayini çıkanlar, idare mahkemesine dava açmayacaklarına dair dilekçe vermedik
leri için Şırnak, Tunceli ve Diyarbakır'a gönderilmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, kamuoyunun önünde, maalesef, sizlere bu konuda hiç yasal bir icraat 
söyleyemedim. Bütün bunlar tespittir, yorum sizlere ait. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Pişkinsüt, süreniz tamamlandı efendim. Lütfen, konuşmanızı tamamlayın. 
SEMA PİŞKÎNSÜT (Devamla) - Bitiriyorum Başkan. 
Sadece soruyorum; muhalefette "hak-hukuk" söylemi, iktidarda ise önce siyasî tasfiye ve men

faat... Adalet bu mudur? Elaltından yasa değişiklikleri, elaltından kadrolaşma, elaltından satış plan
ları değil; açık, dürüst, yalansız, kamuoyu önünde tartışmak ve doğruyu bulmak gerekir. 

Saygılarımla Yüce Meclisi selamlarım. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sözlü sorusu cevaplandırılmadığı için konuşan Sayın Pişkinsüt'e teşekkür ediyo
rum. 

Bu önerge de üç birleşim içinde cevaplandırılmamış olduğu için, yazılı soruya dönüştürüle
cektir ve önerge gündemden çıkarılmıştır. 

10. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş 'in, Irak 'a uygulanan ambargonun ekonomimize olan et
kilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün 'ün cevabı (6/24) 

BAŞKAN - 10 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargonun 
ekonomimize olan etkilerine ilişkin, Başbakandan sorusu vardır. 

Cevaplandırılıyor mu? 
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Evet. 
BAŞKAN - Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Azmi Ateş 
İstanbul 
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1. Başladığı günden bugüne kadar Körfez Savaşının ülkemiz ekonomisine zararı ne kadar ol

muştur? 
2. Irak-Yumurtalık petrol boru hattının kapatılmasının, bugüne kadar ülkemiz ekonomisine 

maliyeti ne kadardır? 

3. Türkiye'nin Irak'a uyguladığı ambargonun direkt ve dolaylı olarak, başlangıcından bugüne, 
ekonomimize, istihdamımıza maliyeti nedir? 

4. Körfez Savaşında taraf olan müttefikler, gerek Körfez Savaşı ve gerekse ambargonun oluş
turduğu zararları telafi etmek için ne gibi taahhütlerde bulunmuşlardır? Taahhütler yerine getiril
miş midir, getirilmişse bunlar nelerdir ve ne miktardadır? 

BAŞKAN - Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanı Sayın Lütfü Esengün söz istemiş
tir; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 5 dakikadır Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; so

ru önergesinin cevabına geçmeden önce, bir konuda Yüce Meclise bilgi arz etmek durumundayım. 
Bugün ve geçen oturumlarda, Sayın Başkanlık tarafından okunan ve cevaplandırılan veya ce-

vaplandırılamayan sualler, yazılı veya sözlü soru önergeleri geçen hükümet zamanında verilmiş so
ru önergeleridir. Bunu, bilhassa, özellikle dikkatlerinize arz etmek istiyorum. 

Bu soruların büyük bir kısmı, yazılı soru önergeleridir. Anayol Hükümeti zamanında bu soru 
önergeleri cevaplandırılmadığı için sözlü soruya dönüşmüştür ve gündemde sözlü soru olarak ye
rini almıştır. 

Özellikle şunu arz edeyim: Başbakanlıkta, Anayol Hükümeti zamanında, Sayın Başbakanın 
cevaplandırması için sorulmuş yazılı veya sözlü sorulara ait ne soru önergesini ne de ilgili bakan
lıklardan gelmiş bir cevap metnini bulmak mümkün olmuştır. 

Anayol Hükümetinden, Hükümetimiz, Hükümeti devralırken, soru önergelerini, varsa cevap
larını -nereye kaybolmuşsa- aylardan beri, yaptığımız bütün çalışmalara, gayretlere rağmen bulmak 
mümkün olmadığı için, bugün, soru önergelerine -geçmiş Hükümet zamanında verilmiş olsa bile-
cevap vermekte tabiî bazı sıkıntılar çekiyoruz... 

MURAT BAŞESGİOĞLU ( Kastamonu) - Dört, aydır bununla mı uğraşıyorsunuz? 
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN .(Devamla) - Müsaade edin, arz edeyim. 
Ancak, bu soru önergelerini, biz,- Meclisten, yeni baştan toparladık, yeni baştan, ilgili bakan

lıklara yazılar yazıldı ve cevaplar geldikçe, peyderpey, sözlü sorular yazılı soruya dönüşmüş olsa
lar dahi, sayın milletvekillerine cevaplarını arz etmeye, yetiştirmeye gayret ediyoruz. 

Bir konuda daha Sayın Başkanlığın dikkatini çekmek durumundayım. Biraz evvel Sayın Piş-
kinsüt, bir sualinin cevabı verilmediği için, söz aldı. O suali, Anayol Hükümeti zamanında, Anava
tan Partili Çalışma Bakanının icraatlarında dolayı sormuştu zannediyorum; ama, bugün burada yap
tığı açıklamalar, tamamen, bizim Hükümetimize ve bizim Çalışma Bakanımıza yönelikti. 

Ben, Sayın Başkanlıktan, bu tür, sualine cevap verilmediği için söz alan sayın milletvekiline 
söz verilmeden önce, soru metninin de milletvekillerimizin bilgisine arz edilmesi yönünde bir uy
gulama yapılmasını arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) Sual nedir; ona göre de, sayın millet
vekilinin yaptığı açıklamanın, verdiği soru önergesiyle alakası nedir, onu bilmemiz lazım. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, müsaade ederseniz, bu, usule ilişkin tavsiyeniz hakkında Başkanlı
ğın görüşlerini ifade edeyim. 

Şu anda konuşma sürenizi dondurdum; 5 dakikanızın 2,5 dakikasını kullandınız, 2,5 dakika 
daha söz hakkınız var. 
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Şimdi, hükümetlerde devamlılık, devlette devamlılığın temel ilkesine dayalı olarak esastır. 

Hangi hükümet döneminde verilmiş olursa olsun, zamanında cevaplandırılmayan soruların, bura
daki bakanlar, hükümet temsilcileri tarafından cevaplandırılması gerekir. 

Bu konu hangi boyutlarda cevaplandıracaksa, zaten, soru sahibinin, zaman içinde bir çelişki
si ortaya çıkmışsa, o da, elbette, cevaplayacak bakan tarafından ortaya konulur, Yüce Meclisin ha
kemliğine sunulur. 

FİKRET KARABEKMEZ (Malatya)-Sana ne!.. 
BAŞKAN-Bana "sana ne" mi denildi oradan?!. 
FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Sizinle ne alakası var? (ANAP, DSP ve CHP sıraların

dan "Başkanlığa karşı saygılı olalım" sesleri) 

BAŞKAN - Siz, ne söylediğinizi açıkça bir söyleyin, onu alayım da... 

FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Nasıl cevap vereceğine bakan karar versin, siz karar 
verecek değilsiniz Sayın Başkan. . 

BAŞKAN - Sayın milletvekili, burada, Sayın Bakan, Başkanlığın tutumuyla ilgili konulara 
girdi. O sebeple, onları cevaplandırmak benim görevimdir. Bu tartışmaya, sırasında oturan bir mil-
letvekilininse karışmaya hiç hakkı yoktur. İçtüzüğe bir bakın* okuyun, ondan sonra!.. (ANAP, DSP 
ve CHP sıralarından alkışlar) Üzerinize vazife olmayan şeylere karışmayın!.. Ben, şimdi, Sayın Ba
kanın, bana, Başkanlığa yönelttiği iki hususla ilgili, Başkanlığın tutumunu açıklıyorum ve bunun 
muhatabı da Sayın Bakandır. 

FİKRET KARABEKMEZ (Malatya) - Cevap veriyorsunuz... 

BAŞKAN - Bu cevapların verilmesi, hükümetin görevleri içerisindedir. Eğer, Hükümetiniz, 
bu soruların hangi bakanlıkta olduğunun belgelerini bulamamışsa, anında, Hükümetin kurulduğu 
gün, Meclis Başkanlığından sorabilirdi ve bunların hepsi, soruların esasları, Meclis Başkanlığı ar
şivlerinde vardır. Yani, dört .ay bunları araştırmanıza gerek yoktu; dört saat içerisinde, fakslarla, 
bunlar, bakanlıklara ulaştırılırdı; eğer, siz, bunları cevaplama konumunda iseniz. 

Sayın Bakan, ikinci konuya gelince: Milletvekilinin hangi konuda soru sorduğu, gündemde 
belirlenmiştir ve milletvekillerimiz de, bunun mahiyeti hakkında bilgi sahibidirler. Önergenin ne 
zaman okunacağı da, yine İçtüzükte belirlenmiştir. Önerge, biraz önce de, siz önergeyi cevaplama 
hususunda burada hazır olduğunuz için, zaten, tekrar okundu; Yüce Meclis bilgi sahibi oldu, ondan 
sonra önergeyi müzakereye başladık. 

Şimdi, sizi, gündemin 10 uncu maddesindeki, İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygu
lanan ambargonun, ekonomimize olan etkilerine ilişkin sözlü soru önergesini -biraz önce de oku
duğumuz önergeyi-cevaplamaya davet ediyorum. 

2,5 dakika süreniz var. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Sayın Başkanım, benim biraz önceki açıklamalarım, bir önceki Hükümetin bir zafiyetiyle ilgi
liydi; elindeki soru önergelerini Hükümetimize devretmediği yolunda idi. O hükümeti savunma yo
lunda, sizin açıklama yapmanızı, ben biraz yadırgadım; bu bir. (RP sıralarından alkışlar) İkincisi... 

BAŞKAN - Hayır... Hükümeti savunmak için değil Sayın Bakan. Önergeleri dört ay bulama
yan bir hükümetin zafiyetini belirlemek için de değerlendirilemez bu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Soru önergelerinin metinleri, Meclis Başkanlığındadır. Yani, bundan sonra, böyle bir araştırmaya 
hükümetlerin ihtiyacı olursa, nerede bulabileceklerini tutanağa geçirmek için ifade ediyorum. 
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ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sayın Başkan, sizi tarafsızlığa davet ediyorum. Tarafsız olun, lüt

fen!.. •' • , 
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sayın Başkan, şunu da arz edeyim. Biz, 

dört ayın dört ayında da bu soru önergelerini araştırmakla yeniden cevaplarını bakanlıklardan top
lamakla geçirdik, meşgul olduk; ancak, iki ay, malumunuz ki, Meclis tatildeydi ve bundan önce, 
Sayın Başbakan adına suallere cevap vermek durumunda olan, görevli olan Sayın Anavatan Parti
li Devlet Bakanımız.Ali Talip Özdemir Beyden de bu konuda en küçük bir yardım, maalesef, gö
remedik. 

MURAT BAŞESGİOGLU (Kastamonu) - Dört aydır soruyla mı uğraşıyorsunuz?! 
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sualler de kayıp, cevaplan da kayıp; 

torbalar içine konulmuş gibi birtakım şeyler söylendi bize. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Dört aydır Hükümettesiniz, soru mu arıyorsunuz 

hâlâ?! 
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Biz, aylardan beri, Meclisten aldık bu 

suallerin metnini; cevaplarını da toparlıyoruz..Şunu bilin ki bu Mecliste hiçbir sual cevapsız kal
mayacaktır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Anayol Hükümetinin vermediği cevapları 
biz vereceğiz; Allah'ın izniyle veriyoruz. Şu, şimdi cevaplandıracağım soru da size tevcih edilmiş 
zamanında. Dört ay, beş ay hükümette kalmışsınız, bir, tanesine cevap vermemişsiniz, şimdi de kar
şımızda lütfen konuşmayın. 

Sayın Başkan, onu da arz edeyim: Ben, suale cevap verirken, sual okunmadı demiyorum; oku
nuyor tabiî, usulen okunması lazım; ama, cevabı alınmayan suallerin soru sahibi, burada çıkıp, 5 
dakika konuşma hakkına sahip, İçtüzüğe göre... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Hemen açıklayıp bitireceğim Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Bakan, sürenizi tamamladınız. Gündemin 10 uncu maddesiyle ilgili olarak, 

çok kısa bir süre içerisinde cevaplamanızı rica ediyorum. 
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)-Hemen arz edeyim. 
Benim ifade etmek istediğim şudur Sayın Başkan: Burada, İçtüzüğe göre söz hakkı doğan sa

yın milletvekili açıklamasını yapmadan, sorduğu sual de Meclisin bilgisine sunulsun; yani, sorusu 
nedir, burada yaptığı açıklamanın o soruyla alakası nedir bunu bilelim. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, hâlâ usulle ilgili konuyu tartışıyorsunuz. Benim, burada cevapla
yacak sayın bakan yoksa, İçtüzüğün 98 inci maddesine göre, önergeyi okutma imkânım yok; yani, 
burada, sayın bakan hazır bulunur; soru önergesinin müzakeresine geçilecektir, o okunur; ama, sa
yın bakan, burada, soru önergesini cevaplandırmak üzere hazır değilse, ben, önergeyi neden oku
tacağım; belki de, önerge sahibi söz almayacak; o da belli değil. İçtüzük, bu hususta açık. Burada 
soruları cevaplandırmak için hazır bulunmayan Hükümet üyeleriniz için ayrı bir usul koyamayız; 
usul ortada. ^ 

Aynca, şunu da ifade edeyim: "Burada, hiçbir soru cevapsız kalmayacaktır" diyorsunuz; elbet
te kalmayacaktır. Yüce Mecliste sorulan bir soruyu, bu Meclisin güvenine dayanan her hükümet 
cevaplandırmak zorundadır. Hiç kimse bu görevi ihmal edemez. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlar; 

elimde, İstanbul Milletvekili Sayın Azmi Ateş'in biraz önce okunan sualine, iki sayfaya yaklaşan 
bir cevap metni var. Sayın Başkanımız müsaade ederse, bu metni, size okumak suretiyle takdim 
ederim. Eğer, zaman yönünden buna imkân yoksa, elimdeki bu metni Sayın Milletvekiline yazılı 
cevap şeklinde de gönderebilirim. Bu konudaki takdir, Sayın Başkanımıza aittir. 
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Eğer,, müsaade ediyorsanız, metni arz edeyim; yoksa, yazılı cevap vermek üzere huzurunuz

dan ayrılayım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan, sureniz tamamlandı; cevabınızı, soru sahibine ya

zılı olarak gönderirsiniz. 
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum. (RP sıraların

dan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
11. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın malî durumuna ilişkin Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/25) 
BAŞKAN - 11 inci sıradaki sözlü soru önergesine geçiyoruz. 
11 inci sırada, Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, Sosyal Sigortalar Kurumunun malî du

rumuna ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 
Önergeyi cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu sebeple, İçtüzük hükümleri gereğince, benim,"bu konudaki önergeyi okutma imkânım da-

yok; ama, İçtüzük gereğince, önerge sahibine söz vermek zorundayım. 
Önerge sahibi söz istiyor mu efendim? 
SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Pişkinsüt. (DSP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

: •* SEMA PİŞKİNSÜT (Aydın) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; her iki soru önergemin de cevabı, geçen hafta içeri

sinde, yazılı olarak verilmek istenmiştir; ancak, aldığım yazılı cevaplar da sadece ve sadece daha 
Önceki hükümetlerin bürokratları tarafından hazırlanmış, birtakım, kitap bilgisi niteliğindeki yazı
lar gönderilmiştir. O nedenle, konuşma hakkımı kullanmak istiyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

Emekçinin öz malı olan SSK, bugüne kadar çeşitli siyasal güçler tarafından, ekonomik, idarî, 
politik yanlışlıklarla, göz göre göre malî darboğaz içerisine sokulmuştur. 1970'li yıllarda, Zelanka 
tarafından SSK'nın geleceğine yönelik yapılan yorumda bugün görülmüş ve dikkat çekilmiştir. Mu
halefetteyken bütün bunları kabullenen, suçu sistemde gören, adil düzeni savunan Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Sayın Necati Çelik, SSK'yı bulunduğu durumdan kurtarmak için ne yapmış
tır? Emekliliğin, işsizliğin ve enflasyonun hızla arttığı ortamda ne tedbir alınmıştır? SSK, 1994 yı
lında yaklaşık 19 trilyon lira, 1995 yılında 60 trilyon lira, 1996 yılında ise, halen 128 trilyon lira 
Hazine desteği alırken, Sayın Bakan, gittikçe artan btı bütçe açığını nasıl gidermeyi düşünmekte
dir? SSK'nın kamudan alacağı 10 trilyon lira prim ile 61 trilyon lira sosyal yardım zammının tah
sili için Sayın Bakan ne düşünmektedir? 

Ülkemizde 4,5 milyon SSK'lıya karşı, yaklaşık 4 milyon civarında sigortasız işçi çalıştırılmak
tadır. Bu sigortasız çalışanlar sisteme dahil edildiğinde, SSK'ya 60 trilyon katkı olacaktır. Bu ko
nuda ne önlem alınmıştır? 

SSK'nın malî açıdan sıkıntılı bir dönem geçirdiği, bütün kamuoyunca bilinmektedir; ancak, 
Sayın Bakanın, gerek yazılı gerek sözlü ifadelerinde SSK daha da kötü durumda, kurtarılamayacak 
halde gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Kurumun, 1994 yılında devralınan Töbanktan 25 trilyon lira, 1995 yılında devralınan İstanbul 
Bankasından 60 trilyon lira, kamudan 61 trilyon lira olmak üzere, halen, yaklaşık 170 trilyon lira 
civarında alacağı vardır. Bunca alacağı olan bir kurum, elbette batmış sayılamaz. 

Konunun bu şekilde gündeme getirilmesi kuşku yaratmaktadır. Nitekim, el altından satış için 
hazırlanan, Kuruma ait 50-51 trilyon lira civarındaki, aralarında dövizle kiraya verilen iş hanları, 
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Kurum mensuplarının kaldığı misafirhaneler ile İstanbul Süreyyapaşa Semtindeki kıymetleri mil
yarlarla ölçülemeyen arsalar, ulufe gibi dağıtılacaklar mıdır?! 

Kaldı ki, SSK'nın 50-55 trilyonluk mal varlığının bu planlanan satışı, en fazla birbuçuk aylık 
giderlerini karşılayacaktır. 

(Genel Kurul Salonunun elektrikleri kesildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime ara vermeyi düşünüyordum; ama, gerek kalmadı, 
SEMA PİŞKİNSÜT (Devamla) - Ya sonrası?,. Arkasından meşhur özelleştirme mi gelecek

tir? Bakan olduktan sonra konunu özü ile ilgili hiçbir girişimi olmayan Sayın Çelik, sadece SSK'yı 
özerkleştirerek, asıl sahiplerine vereceğini mi söylemektedir? Siyasî atama ve sürgünleri bu esas 
sahiplerini bulup özelleştirmeye kapı açmak için mi yapmaktadır? Niye kıyım yapmaktadır? Siyasî 
kadrolaşmaya görülmemiş bir hızla niye devam etmektedir? Üstelik, sürgünleri ve görevden al
maları SSK'yı kurtarmak amacıyla yaptığını söyleyen Sayın Bakanın, SSK için yapmak istediği 
hangi girişim mevcut kadroca engellenmiştir?.. 

Peki, ne yapıyor Sayın Bakan: Sağlık ve sosyal güvenlik alanına devlet katkısının artırılmasını 
mı istiyor; hayır; SSK çalışanlarına grevli, toplusözleşmeli sendika hakkı mı istiyor; hayır; SSK'nın 
özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulmasını mı planlıyor; hiç de öyle değil. 

Çalışanın emeği ve hakkı karşısında, nasıl, eski bir sendikacı olarak bu kadar duyarsız kala
biliyor? 

Bu kürsüden açıkça, niyetimiz budur, yapmak istediklerimiz budur, planımız budur diyebil
meli idi. 

400 trilyonu aşan bütçesi, ihaleleri, inşaat sektörü, makine ikmali, paket sözleşmeleri, özel 
hastane ilişkileri ve dahası sebebiyle ağız sulandıran, devlet eli de kullanılarak pek güzel yarar
lanılan bu dev kuruluşta "adamlarım" felsefesiyle, liyakat aranmadan şaibeli kadrolaşmanın sebe
bi nedir? ı • 

Sayın Bakan, sendikacı iken ayrı, muhalefette ayrı, iktidarda ayrı düşünmekte ve icraat yap
maktadır. Başbakanımız Sayın Erbakanın, geçenlerde sözde, özü ile sözü bir olmayanları kas
tederek "hadi oradan derler" diye bir sözü vardı, Başbakanımıza arzımız, lütfedip, Sayın Bakan için 
gereğini yapmalarıdır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclise saygılarımı sunarım (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sorusu cevaplandırlmadığı için söz hakkını kullanan Sayın Pişkinsüt'e teşekkür 

ediyorum. 
Bu önerge de, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son 

fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. 
Soru gündemden çıkarılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, bugün gündemdeki sözlü sorulara ayırdığımız süre dolmuş bulunmak

tadır. 
Meclis araştırması ve genel görüşmeyle ilgili bölüme geçmeden önce, elektriklerin kesilmiş 

olması dolayısıyla kayıt sisteminde bazı arızalar var; onların giderilebilmesi için birleşime 10 daki
ka ara veriyorum. 

Saat 17.45'te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.35 

. _—©—: 
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İKİNCİ OTURUM , 
Açılma Saati: 17.44 

BAŞKAN: Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Fatih ATAY (Aydın) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Birinci Oturumda elektriklerin kesilmesi dolayısıyla tutanak sistemimizde meydana gelen 
olumsuzluk için 10 dakika ara vermiştik. Bu arada, genel görüşme ve Meclis soruşturması 
yapılmasına dair öngörüşmelere başladığımızda çalışma süremizin yetmeyeceği de anlaşıldı. 
Grupların da mutabık kalmaları üzerine birleşimi kapatma kararına vardık. 

Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 6 Kasım 1996 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.45 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Adana Milletvekili Erol Çevikçe 'nin, Adana-Tufanbeyli Sulama Kooperatifine bağlı üre

ticilerin mağdur olduğu iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet 
Bakanı Bekir Aksoy 'un yazılı cevabı (7/1025) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

D.S.Î. Genel Müdürlüğünün, duyarsız kalması yüzünden, Adana-tufanbeyli Sulama Koopera
tifi'nin müracatlanna rağmen, üreticiler mağdur olduğundan, aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygı ile arz ederim. 

Erol Çevikçe 

CHP Genel Başkan Yrd. 

Adana 
Sorular: 

1. Adana-Tufanbeyli Sulama Kooperatifi, Adana D.S.Î. Bölge Müdürlüğünün, 21.2.1995 tarih 
ve 29673 sayılı yazılan ile D.S.t. Genel Müdürlüğüne müracaat etmelerine, aradan 15 ay geçmesi
ne rağmen şu güne kadar bir cevap alamamışlardır. Bu duyarsızlığın sebebi nedir? 

2. Adana-Tufanbeyli Sulama Kooperatifi, 21.2.1995 tarih ve 29673 sayılı yazı ile müracaat et
mesine, 1994 yılı birim fıyatlanna göre, 1 447 048 591 TL. nin ayrılmış olmasına rağmen; sulama
nın sağlıklı, verimin artması için, bu para şimdiye kadar niçin ödenmemiştir? D.S.Î. niçin duyarsız 
kalmıştır? Bu konuda bir değerlendirme veya soruşturma yapılmış mıdır? 

3. 1994 yılı birim fiyatlarına göre ayrılan 1 447 048 591 TL. şimdiye kadar Tufanbeyli Sula
ma Kooperatifine niçin ödenmemiştir? 

4. Adana-Tufanbeyli Sulama Kooperatifinin, dolayısıyla yöre çiftçisinin zarar ve ziyanı ne za
man ve ne ölçüde karşılanacaktır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 4.11.1996 

Sayı :B.02.0.013/5-515 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 16.10.1996 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1025-2660/7251 sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Erol Çevikçe'nin 7/1025-2660 sayılı soru önergesi incelenmiştir. 

Adana-Tufanbeyli Sulama Kooperatifine ödenek tahsisi konusundaki talebin, Adana-Tufan-
beyli-Kafarlı Köyü tarım arazilerine sulama suyu temini amacıyla, önceki yıllarda Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünce proje uygulanmış tesisle ilgili olduğu anlaşılmıştır. 

Kayıtların tetkikinden, Kafarlı havzasında 1 000 hektar alana hizmet eden sulama ve develop-
man projesinin 1969 yılında Tufanbeyli Toprak ve Su Kooperatifine devredildiği tespit edilmiştir. 
Söz konusu sahada yer alan mevcut tesislerin bakım-onarım ve tamamlanmasını içeren proje, 1997 
yılı yatırım programı teklifleri arasında yer almakta olup, bütçe imkânları içerisinde önümüzdeki 
yıllar yatırım programında uygulanmasına çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bekir Aksoy 

Devlet Bakanı 
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2. — İzmir Milletvekili Sabri Er gül'ün; . 

— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın ölüm olayını soruşturan C. Savcısı
nın, maktul yakınlarının dilekçelerini işleme koymadığı iddialarına, 

— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın bedeni üzerinde bazı incemelerin ya
pılmasına, 

— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın ölüm sebebine, 
— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın muayene ve otopsisinde hazır bulu

nan kişilere, 

— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın kişisel eşyalarına, 

— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili Adlî Tıp otopsisine, 
— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın ölümü ile ilgili olarak Adlî Tıp Kuru

munda barut izi aranması yapılıp yapılmadığına, 
— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili hazırlık tahkikatı dosyasına, 
— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın otopsisinde savcılıkça aranması iste

nen hususlara, 
— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili olayın adlî tabiplik ve Adlî Tıp 

Kurumuna hangi makamlarca ne zaman bildirildiğine, 
— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili olayın soruşturmasına, 
— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili olarak görevli C. Savcısının gö

revini yapıp yapmadığına, 
— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili olarak görevli C. Savcısının Ad

lî Tıp Tabipliği ve Adlî Tıp Kurumundan ceset üzerinde aranmasını istediği hususları içeren yazı
ya, 

— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili yeterli delil toplanmadan C. 
Savcısının karara vardığı iddiasına, 

— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın ölüm olayı ile ilgili tahkikatı sürdü
ren C. Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelere, 

.— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili olarak mermi ve kovanlarda ya
pılan balistik incelemeye, 

— Polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla ilgili olayın adlî mercilere intikaline; 
İlişkin soruları ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın yazılı.cevabı (7/1085, 1086, 1087, 1088, 

1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096,1097, 1098, 1099, 1100, 1101) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl
çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 

Soru; Maktul İrfan Ağdaş ölüm olayını (gizli örgüt üyesi olduğu iddiasını değil) soruşturan 
mahallî C. Savcısının, maktul yakını müşteki müdahil vekillerinin tahkikatın selametle yürütülme
sine yardımcı olma, gereğini ortaya çıkmasını sağlamaya yönelik başvurularını ve dilekçelerini 
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"Dosya İl İdare Kurulu Kararı için İstanbul Valiliğinde" diyerek geri çevirdiği, taleplerini işleme 
koymadığı, delilleri toplamadığı iddiaları doğru mudur? 

C. Savcılığı hazırlık No.su ile tarihi nedir? Dosya İstanbul Valililğinde midir? C. Savcılığında 
mıdır? İstanbul Emniyet Müdürlüğünde midir? Nerededir? 

Maktul yakınları ve vekillerinin hukukî haklarını talep ve izleyecekleri, dilekçelerini kabul et
tirecekleri merci neresidir? 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; ".13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl
çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 

Soru : Maktul İrfan Ağdaş'ın polise ateş ettiği ve bu nedenle karşılık veren polisin ateşi sonu
cu öldüğünün olayın tarafı polisçe iddia edildiği dikkate alındığında büyük önem taşıyan "maktulün 
bedeni, "elbiseleri" ve özellikle "elleri" üzerinde "barut izi" otopside aranmamış ise; ayrıca yukarı
da belirtildiği gibi maktul hangi mesafeden ve yönden ateş edildiğinin tespiti, araştırılması yapılma
dı ise, bu polisin "ateş etti, çatışmada öldü" iddialarının geçerli sayımasını mümkün kılacak bir ih
mal, vahim bir hata değil midir? C. Savcısının ve otopsi yapanların ağır bir ihmali değil midir? 

Bütün bu yukarıda belirtilen Adlî Tıp otopsi ve inceleme işlemleri yapılmadı, yaptırılmadı ise, 
daha fazla gecikmeden, "izlerin tespitinin mümkün olmaması durumu" ile karşılaşılmadan, maktu
lün mezarının usulüne uygun şekilde açtırılıp, bedeni üzerinde bu incelemelerin yaptırılması için 
ilgili C. Savcılığına emir vermeyi düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugüne.kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl
çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. - • ' ' • . 
Soru : Maktul İrfan Ağdaş.'ın ölü muayene tutanağı, Adlî Tıp Otopsisi raporu ve diğer idarî ve 

tıbbî işlem ve raporlara göre, ölüm sebebi nedir? Ölüm hangi gün, saat ve dakikada olmuştur? Mak
tulün elbiseleri ve bedenindeki mermi çekirdeği adeti, izi, giriş-çıkış yönü, atış mesafesi, tahribat 
derecesi nedir? 

Maktulün bedeninde ayrıca darp ve cebir izi aranmış ve bulunmuş mudur? Ölüm nedenleri 
arasında, maktulün hastaneye geç götürülme, kan kaybı ve gerekli tıbbî müdahalenin geç yapılma
sı var mıdır? . • 

Bu husus araştırılıp ve raporlara bağlanmış mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 
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Soru : Maktul irfan Ağdaş'in Adlî Tıp ölü muayene ve otopsisi nerede, hangi gün, saat ve da

kikada, kimlerin katılımı ile yapılmıştır? 

C. Savcısı otopside ve/veya ölü muayenesinde bizzat hazır bulunmuş mudur? 

Maktul yakınları, vekilleri avukatlar otopside hazır bulunmuş mudur? Avukat yakınlarının bu 
yöndeki hazır bulunma talepleriyle ilgili ne gibi işlem yapılmıştır? 

Talepleri yerine getirilmemiş ise, sebebi nedir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl
çesi Al i bey köy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 
Soru : Maktul İrfan Ağdaş'in elbiseleri nerededir? Kime, hangi makam ve kişiye, ne durum

da, hangi gün, saat ve dakikada, hangi kayıt, yazı ve tutanaklarla teslim edilmiştir? Nerede ve na
sıl muhafaza edilmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli.Eyüpİlr 

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 
Soru : Maktul İrfan Ağdaş ile ilgili Adlî Tıp Otopsisinde veya ölü muayene, gibi idarî ve tıb

bî işlemlerde, maktulün vücudunda ve özellikle elbiseleri üzerinde "atış mesafesini" belirlemeye 
yarıyan "Barut izi" aranmış mıdır? Adlî Tıp Tabipleri ve otopsiyi yapanlar maktulün elbiselerini 
görmüş ve yukarıda belirtilen işlemleri yapmışlar mıdır? Yapmadılar ise sebebi Nedir? Elbiseler 
görülmüş ve incelenmiş ise, ne zaman, ne şekilde hangi gün, saat ve dakikada görülmüş, incelen
miş ve rapor, tutanak düzenlenmiştir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 
Soru : İlgili C. Savcısı, polisin iddiasına göre "Maktul İrfan Ağdaş polislere ateş açtı" dendi

ğini de dikkate alarak, maktulün ellerinde, eğer gerçekten ateş etti ise mevcut olması gereken "Ba
rut izi" (sıvama) aranmasını talep etmiş midir? Veya edilmemiş oİsa bile, Adlî Tıp Kurumu otop
side bu hususu incelemiş barut izi aranmış mıdır? Sonuç nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahl; çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 
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Soru : İlgili Mahallî C. Savcılığının İrfan Ağdaş olayı ile ilgili Hazırlık Tahkikatı Dosya No-

su nedir? Dosya ve toplanan deliller nerededir? Dosya, belgeler, kanıtlar bu aşamada nerededir? 
Muhafazası nerede yapılmaktadır? Mağdur-müşteki vekillerinin tahkikata ilişkin talepleri, dosyayı 
görme istekleri niçin geri çevrilmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"m ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 

Soru : İlgili C. Savcısı Maktul İrfan Ağdaş için ölü muayenesi ve cesede otopsi yapılmasını, 
hangi taleple, hangi tarih, saat ve dakikadaki yazı ve yazılarla, veya şifahi istemiştir? Kendisi bu
lunmuş mudur? -

İlgili C. Savcısı otopside neler aranmasını istemiştir? Otopsi gün, saat ve dakikası nedir? İste
nen hususlar otopside aranmış mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl
çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca. 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 

Soru -.Adalet Bakanlığına bağlı ilgili adlî tabipliklere ve Adlî Tıp Kurumuna maktul İrfan Ağ
daş olayı nasıl, hangi makam ve kişilerce, hangi tarihte, saatte ve dakikada, hangi kayıt, tarih ve 
nosu ile intikal ettirilmiştir? 

Adlî Tabiplik ve Adlî Tıp Kurumunun bu konulardaki kayıt, belge, rapor otopsi ve diğer iş
lemlerinin tarih, saati dakikası ve numarası nedir? Belge ve raporlar ile ölü muayene, otopsi, defin 
izni tutanak ve raporları nelerdir? . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl
çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 

Soru : Maktul İrfan Ağdaş'ın ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili olarak; C. Savcısı İrfan Ağdaş 
ölüm olayının soruşturmasını, delillerin toplanmasını, olayın tarafı muhtemel sanıkları polislere mi 
bırakmıştır, yoksa bizzat kendisi mi yapmıştır? 

Neyi, ne şekilde bizzat kendisi; neyi ne şekilde polisler yapmıştır?.Bu konudaki yazışma, tu
tanak, rapor nedir? G. Savcısının kaybolması, karartılması muhtemel delilleri toplamadan "görev
sizlik" kararı verdiği doğru mudur? 

C. Savcısı neyi, hangi delilleri toplamış ve hangi tanıkları dinlemiştir/de, olayın Memurin Mu-
hakemat Kanunu kapsamına girdiğine karar vermiştir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl
çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen^ yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 

Soru : maktul İrfan Ağdaş'ın ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili olarak görevli C. Savcısı olay 
yerine hangi saatte, dakikada gitmiş; olay yerinde ve diğer yerlerdeki kanıtları toplamış ve olay ye
rinde keşif yapmış mıdır? C. Savcısı maktulün cesedini ne zaman ve nerede görmüş, ölü muayene 
tutanağının tanziminde bizzat bulunmuş mudur? C. Savcısı olayın özelliğini ve ölümle sonuçlandı
ğını da dikkate alarak, Memurin Muhakemat Kanunu nedeniyle "görevsizlik" kararı vermiş olsada 
delilleri toplamak durumunda değil midir? C. Savcısı görevini gereği gibi yapmış mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 

Soru : maktul İrfan Ağdaş'ın ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili olarak; C. Savcısı maktulün 
ölüm olayının özelliklerini de dikkate alarak Adlî Tıp Tabipliğinden ve Adlî Tıp Kurumundan ölü 
muayenesinin Ve otopsisinin ayrıntılı ve bütün iddialara,cevap verecek şekilde yapılmasını istemiş 
midir? İstedi ise, buna dair yazı ve talebin içeriği, tarih, sayısı nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl
çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 
Soru : Maktul İrfan Ağdaş'ın cesedini, bir iddiaya göre üzerinde bir iddiaya göre çantasında 

bulunduğu ileri sürülen tabancayı, elbiselerini, C. Savcısının görüp, muhafaza altına almadığı; olay 
sanıkları hakkındaki tahkikatın sürdürülebilmesi için Memurin Muhakemat Kanunu gereğince "İl 
İdare KuruF'un dan izin alınması gerekir diyerek, olayı gereği gibi soruşturmadığı, kaybolması 
muhtemel delilleri toplamadığı, delillerin kaybolmasına ve karartılmasına imkân verdiği iddiaları 
doğru mudur? Gerçekte tabanca nerede bulunmuştur? Seri nosu, markası nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim, 19.7.1996 

Saygılarımla. 
Soru : Maktul İrfan Ağdaş'ın ölüm olayı ile ilgili tahkikatı yürüten C. Savcısı, "maktul ile bir

likte toplanan 4 kişi polislere ateş açtılar ve kaçtılar" iddiasının ileri sürüldüğünü de dikkate alarak, 
olay yerinde mermi çekirdeği ve boş kovan bulunup bulunmadığını araştırmış mıdır? 
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Bulundu ise, bunlar arasında polislerin silahlarından çıkanlar dışında, başkaca silahlardan çı-

.kanlar var mıdır? 

Bu silah veya silahlar tespit edilmiş midir? Polislerin silahlarından çıkanların tespiti yapılmış 
mıdır? 

Kaç çeşit, cins, çap, adet ve özellikte mermi çekirdeği ve kovan bulunmuştur? 

Bunların çıktığı silahlar kime, kimlere aittir? Silahların çap, cins, marka, özellik ve numarala
rı nedir? Polislerinki nedir? Maktulünki nedir? Tespit edilemeyen, ele geçemeyen silahlardan çıkan 
mermi ve kovanlar nedir? Bunların çıktığı silahlar başka olayda kullanılmış "sabıkalı" silahlar mı
dır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise Öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. • • • • ' , 
Soru : Mahallî C. Savcısı, olayın bir tarafının polis olduğunu ve delillerin karartılıp yok edil

meye çalışılacağının kuvvetle muhtemel olduğunu dikkate alarak derhal ve ciddiyetle polis telsiz 
band kayıtlarına, polisin düzenlemek durumunda olduğu tutanak ve kayıtlara, yazışmalara el koya
rak ve muhafaza altına alarak, hemen ve bizzat olay yerine giderek tahkikata başlamış, keşif yap
mış; polis telsiz band kayıtlarını sağlıklı bir şekilde çözdürüp, deşifre ettirmiş; silah ve mermilerle 
ilgili olarak (sadece maktulün üzerinde bulunduğu iddia edilen tabanca ve mermilerin değil) polis
lerin silahları ile olay mahallinde bulunan diğer mermi çekirdeği ve kovanlar ve maktulün bedenin: 

de bulunan mermi çekirdekleri dahil balistik incelemeleri yaptırılmış mıdır? 

maktulün ölümüne neden mermiler hangi ve kime, kimlere ait, silahtan atılmıştır? Cins ve ça
pı nedir? Olay yerinde bulunan mermi ve kovanların balistik incelemesi yapıldı ise, nerede yapıl
mıştır? Polis laboratuvarlarında mı yapılmıştır, Adlî Tıp Kurumunda mı yapılmıştır? Bütün bu de
liller nerededir? C. Savcılığında mıdır? Yoksa Valilik, Kaymakamlık veya Emniyet Müdürlüğün
de midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmî açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli, Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun Adalet Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 . 

Saygılarımla. 
Soru : maktul İrfan Ağdaş'ın ölümü ile sonuçlanan olay, mahallî C. Savcılığına ve/veya baş

ka adlî mercilere ne zaman, hangi saat ve dakikada, nasıl, hangi vasıta ile, yazılı ve sözlü, ne şekil
de hangi makam ve kişiler tarafından, hangi bilgi ve belge ile hangi tarih ve sayı ile bildirilmiş; C. 
Savcılığı olayla ilgilenmeye ne zaman, nasıl hangi suretle ve hangi saat ve dakikada "el koymuş", 
tahkikata başlamıştır? 

C. Savcılığı tespitlerine göre olay, saat kaçta başlamış, çatışma kaçta başlamış ve bitmiş ve 
ölüm kaçta nerede vuku bulmuştur? Ve maktul olay yerinden yaralı olarak hangi saat ve dakikada 
nasıl alınıp, nereye götürülmüş; hastaneye götürülmeden önce, olaya karıştığı iddia edilen diğer ki
şilerin kimlik ve yerlerini söylemesi için başka yerde veya polis otosunda sorgulanmış ve bu nc-
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denle veya başka bir nedenle hastaneye götürülmesi geciktirilmiş midir? Hastaneye götürülüşü, tes
limi hangi saat ve dakikadadır? Hastaneye sevk için geçen süre normal midir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 30.10.1996 

Bakan: 1183 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 2.8.1996 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00.02-
3138 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından verilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması istenen 7/1085,7/1086,7/1087,7/1088,7/1089,7/1090,7/1091,7/1092,7/1093, 
7/1094,7/1095,7/1096,7/1097,7/1098,7/1099,7/1100, 7/1101, Esas No'lu soru önergelerine ve
rilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim'. 

Şevket Kazan 

Adalet Bakanı 

Sayın Sabri Ergül İzmir Milletvekili 

Bakanlığıma yönelttiğiniz ye yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/1085, 7/1086, 
7/1087,7/1088,7/1089,7/1090, 7/1091, 7/1092,7/1093, 7/1094, 7/1095,7/1096,7/1097, 7/1098, 
7/1099,7/1100,7/1101, Esas No'lu soru önergeleri ile ilgili olarak yaptırılan inceleme sonucunda; 

— Soru önergelerine konu olaya Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığınca el konularak gerekli soruş
turmaya tevessül olunduğu, 

— Hazırlık soruşturması esnasında ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin, Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununun 79 uncu maddesine uygun olarak gerçekleştirildiği, 

— Hadise mahallindeki delillerin tutanaklarla tespit edilerek toplandığı, gerekli ekspertiz iş
lemlerinin yaptırıldığı ve 

— Olayın idarî görevin ifası sırasında vuku bulduğunun anlaşılması üzerine, hazırlık soruştur
ması evrakının Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığınca 16.5.1996 tarihinde o yer Kaymakamlığına gön
derildiği, 

Anlaşılmıştır. 
v Bilgilerinize arz ederim. 

Şevket Kazan 

Adalet Bakanı 

3. ^-Gaziantep Mîllet\>ekili Ünal Yaşar'in, lojman tazminatı miktarının artırılmasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in yazılı cevabı (7/1181) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 
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15.1.1993 tarihinde 483 sayılı KHK ile memurlara unvanlarına göre 600 000 - 400 000 ve 200 

000 olarak tespit edilen lojman tazminatını arttırmayı düşünüyor musunuz? 
T C . 

Maliye Bakanlığı. _ 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 25.10.1996 
Sayı: B.07.0.BMK.0.11.013-600/22287 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 13.8.1996 tarih Ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1181-3015/8050 sayılı yazıları. 

b) Devlet Bakanlığının 22.8.1996 tarih ve B.02.0.0010/00295 sayılı yazıları. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Ünal Yaşar'ın 7/1181 esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili ce
vaplar aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi ile Devlet memur
larına, aylıklarının hesaplanmasına esas alınan ek göstergelerine göre; her ay 600 000 TL., 400 000 
TL. ve 200 000 TL. lojman tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. 

Daha sonra 8.3.1995 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 547 sayılı KHK'nin 15 inci madde
si ile lojman tazminatı ödenmesine ilişkin olarak; 

"Kapsama dahil personele ödenecek lojman tazminatı miktarlarını 5 000 gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı aşmayacak şekilde personelin kadro 
derecesi, görev unvanı ve ek göstergesi ile görev yerinin nüfus ve gelişmişlik düzeyi gibi hususla
rı birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle Maliye Bakanlığının teklifi üzerine yeniden tespit 
etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

şeklinde yeniden düzenleme yapılmıştır. Bakanlar Kurulu 547 sayılı KHK ile kendisine tanı
nan yetkiyi bugüne kadar kullanmamış ve 433 sayılı KHK ile yapılan düzenlemenin uygulanması
na devam edilmiştir. 

Öte yandan Devlete ait lojmanlar ile diğer taşınmaz malların satışını öngören kanun tasarısı 
30.8.1996 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş ve 12.9.1996 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış
tır. Kanunun ikinci maddesinde, kamu kurumu ve kuruluşlarına ait taşınmaz malların satış ilke ve 
yöntemlerinin belirlenmesine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, 
taşınmaz malların satış esas ve usullerinin Bakanlar Kurulunca belirlenmesini müteakip, ortaya çı
kacak uygulama sonuçlarına göre memurların genel malî haklarına ilişkin mevcut düzenlemelerle 
birlikte lojman tazminatının da daha sağlıklı bir şekilde yeniden düzenlenmesi mümkün olabilecek
tir. 

Bilgilerine arz olunur. 

Doç. Dr. Abdüllatif Şener 

Maliye Bakanı 

4. — Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu'nun, Malezya'daki 2 nci Uluslararası Müslüman 
Kadın Parlamenterler toplantısına katılanlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün ya
zılı cevabı (711186) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Abdullah Gül tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması hususunu delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 30.7.1996 

Abdullah Akarsu 
Manisa 

TBMM Başkanlığı 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Kuala Lumpur'da yapılacak 2 nci 
Uluslararası Müslüman Kadın Parlamenterler Toplantısına her partiden bir kadın parlamenterlerin 
gönderilmesine karar vermiştir. 

Bu bilgiler ışığında; 

1. Malezya'daki 2. Uluslararası Müslüman Kadın Parlamenterler Toplantısına katılmak üzere 
görevlendirilen Adana Milletvekili Sayın İmren Aykut, İçel Milletvekili Sayın Oya Araslı, Edirne 
Milletvekili Sayın Ümran Akkan, İzmir Milletvekili Sayın Zerrin Yeniceli konferansın delege lis
tesinden çıkarılarak hangi gerekçeyle olduğu tarafımızca bilinmeyen bir sebeple milletvekili olma
yan Refah Partili hanımların gönderildiği doğru mudur? Bunun hangi gerekçe ile yapıldığını cevap
lar mısınız? 

2. Bu konuda bir keyfi uygulama söz konusu mudur? Bu uygulamadan yetkili makamlar ha
berdar edilmiştir midir? 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 31.10.1996 

Sayı: B.02.0.004-2.01/642 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.10.1996 tarih ve A.Ol.O.GHS.O.10.00.02-7/1186-3020/8055 sayılı yazısı. 
İlgide kayıtlı yazınız ile istenen Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu'ya ait yazılı soru öner

gesine Bakanlığımca verilen cevap, yazımız ekinde gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Doç. Dr. Abdullah Gül 

Devlet Bakanı 

1. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, soruda isimleri belirtilen değerli milletvekillerimizi de
lege listesinden çıkardığımız ve yerine Refah Partili hanımları koyduğumuz ifade edilmektedir. Söz 
konusu toplantı tarafımızdan tertip edilmediği için böyle bir işlemin yapılması da asla mümkün de
ğildir. Bu tür toplantıların katılımcılarını tespit etmek, bilindiği gibi toplantıyı'tertip eden organi
zasyon tarafından yapılmaktadır. 

2. Malezya hükümeti, Refah Partisi Genel Merkezine göndermiş olduğu faks mesajı ile 29 -
31 Temmuz 1996 tarihlerinde yapılacak II. Uluslararası Müslüman Kadın Parlamenterler toplantı
sına katılmak üzere Refah Partisini temsilen üç delege adının bildirilmesini istemişti. Bunun üzeri
ne Partimiz Kadın Komisyonları Başkanlığının da bilgisi dahilinde üç adayımızın isimlerini orga
nizasyonunu yetkili kuruluşlarına faks ile bildirdik. 

3. Ancak işlemin 26 Temmuz 1996 tarihinde başlamasından dolayı sürenin çok kısa oluşu ve 
bize gönderilen faks mesajında detaylı bilgi olmadığından organizasyona çektiğimiz faksta Refah 
Partisini temsilen belirlenen üç delegenin adları bildirilmiş ve organizasyonun seyahat masrafları
nı karşılayıp karşılamadığı sorulmuştur. 

- 1 4 8 -



T.B.M.M. B : 1 3 5 .11 .1996 0 : 2 
4. Ancak organizasyondan gelmesi gereken cevabın gecikmesi ve zamanın giderek azalması 

üzerine 27 Temmuz 1996 tarihinde Malezya'nın Ankara Büyükelçiliğine gidilerek bilgi aktarılmış 
ve Elçilik organizasyonu telefon ile arayarak Refah Partisi delegelerinin de toplantıya katılacakla
rı hakkında bilgi vermiştir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra Refah Partisi delegeleri Malez
ya'ya doğru hareket etmişlerdir. 

5. Delegelerimizin ülkemizi resmî olarak temsil etme gibi bir yetkileri olmayıp, sadece Refah 
Partisi delegeleri olarak toplantıya iştirak etmişlerdir. 

6. Tüm bu işlemler yapılırken, biz Türk Hükümetini temsilen bazı parlamenterlerimizin Ma
lezya'da bulunduklarından haberdar değildir. 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
5. — Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'in, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının artı

rılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in yazılı cevabı (7/1198) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

"Yerinden YönetinV'e geçecek, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını arttıracak ve gö
revlerini yapacak malî imkânlara kavuşturacak mısınız? Bunu ne zaman ve'ne şekilde gerçekleşti
receksiniz? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 25.10.1996 
Sayı: B.07.0.BMK.0.11.013-600/22286 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 13.8.1996 tarih ve 

7/1198-3057/8131 sayılı yazıları. 
b) Devlet Bakanlığının 2.9.1996 tarih ve B.02.0.0010/00318 sayılı yazılan. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Ünal Yaşar'ın 7/1198 esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili ce
vaplar aşağıda sunulmuştur. 

Bilindiği üzere 54 üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 8 Temmuz 1996 tarihinde TBMM'den 
güvenoyu almıştır. Hükümetimizin 7 Temmuz 1996 tarihinde TBMM'de okunan Hükümet Progra
mında Mahallî İdarelerle ilgili düzenlemelere özel bir önem verilmiş olup bu çerçevede mahallî ida
relerin idarî ve malî yapılarının yeniden belirlenerek güçlendirileceği öngörülmüştür. 

Mahallî idarelerin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve gelir kaynaklarının artırılması 
yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir. Öte yandan Hükümetimizin göreve başladığı tarihten 
itibaren, 2380 ve 3030 sayılı Kanun hükümleri gereğince vergi gelirlerinden, mahallî idalere sağ
lanan gelirlerde önemli artışlar sağlanmıştır. Haziran ayında il özel idarelerine 1 855 milyar lira ak
tarılmışken, bu miktar Temmuz ayında 2 961 milyar liraya, Ağustos ayında ise 3 279 milyar lira
ya yükselmiştir. Belediyelere aktarılan miktar ise Haziran ayında 13 219 milyar lira iken, Temmuz 
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ayında 18 849 milyar lira, Ağustos ayında 17 840 milyar lira olmuştur. Büyükşehir Belediyelerine 
de Haziran ayında 5 478 milyar lira aktarılmışken, Temmuz ayında 6 988 milyar lira, Ağustos ayın
da ise 6 285 milyar lira aktarılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener 

Maliye Bakanı 
6. — Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Kilis-Elbeyli İlçe Belediyesinin personel ihtiyacına 

ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yazı cevabı (711266) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Mehmet Ağar tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ali Dinçer 
Ankara 

Kilis Elbeyli 1995 yılında ilçe yapılmış, ardından seçimler yapılarak belediye başkanı ve mec
lis üyeleri seçilmişlerdir. Ne yazık ki bugüne kadar, bunların dışında herhangi bir kamu görevlisi 
belediyede görevlendirilememiştir. Alınan izinler iptal edilmiştir. 

1. Elbeyli Belediyesine eleman alımı için neden izin verilmemiştir? Verilen kadrolar sonradan 
neden iptal edilmiştir? , 

2. Sınır bir ilçemiz olarak, bu stratejik konumu nedeniyle özel bir önem verilmesi gereken El
beyli, neden aynı dönemde ilçe yapılan diğer belediyelerden farklı bir uygulamaya tabi tutulmuştur? 

3. Neden para yardımında bulunulmamıştır? 
4. Elbeyli Belediye Başkanı tek başına belediye hizmetlerini nasıl yürütecektir? Bu yaklaşım

la Elbeyli halkı cezalandırılmak mı istenmektedir? 
5. Bu durum devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta mıdır? 
6. Elbeyli Belediyesinin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmayı düşü

nüyor muşunu?;? 

• ' • • ' . • T. C. . . . . 

içişleri Bakanlığı • 
. Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü ' 31.10.1996 

Sayı: B050MAH0650002/(80-84)96-80368 
Konu : Ankara Milletvekili Sayın AJi Dinçer'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :TBMM Başkanlığının 2.10.1996 tarih ve A.0İ.0.GNS.0.10.00.02-3551-7/1266-. 

3222/8593 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Ankara Milletvekili Ali Din

çer'in, "Kilis-Elbeyli İlçe Belediyesine açıktan atama izni verilmesi ve yardım yapılması hakkın
da" yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; 

Belediye, özel idare ve bunların kurdukları birlik, mUessese ve işletmelerin boş kadrolarına 
açıktan atama yapılması işlemleri, halen 22.7.1996 tarih ve 1996/41 sayılı genelge uyarınca Başba
kanlıktan alınan izinle tamamlanmaktadır. 

Bu doğrultuda, Bakanlığıma gelen açıktan atama talepleri hakkında Devlet Personel Başkan
lığı aracılığıyla Başbakanlık izni alınmaktadır. 
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Kilis Elbeyli Belediyesinin boş kadrolarına açıktan atama talebi de 6.5.1996 tarihinde Bakan

lığıma intikal etmiş, 11.6.1996 tarih ve 11945 sayılı yazı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkan
lığına iletilmiş olup, henüz cevap alınamamıştır. 

Ayrıca, Bakanlığım bünyesinde bulunan "Mahallî İdareler Fonu"ndan, kendisine verilen gö
revleri yerine getirmekte sıkıntı çeken mahallî idarelere Fon Yönetmeliğinde belirtilen hizmet cins
leri için proje karşılığında yardım yapılabilmektedir. 

Bu yardımdan, yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve öncelik sırasına göre yeni kurulanlar 
başta olmak üzere belediyeler faydalanmaktadır. Ancak, yardım almak isteyen belediyelerin usulü
ne uygun olarak valiliklere başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, hiç bir belediyeye farklı bir uygulama yapılmamakta olup, Bakanlığımca yapı
lacak işlemlere ilişkin talepler usulüne uygun olarak intikal ettiği takdirde gereği yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ağar 

İçişleri Bakanı 
7. — Karabük Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük SSK Hastanesinde görevli bir doktorun 

hastanede bir işçiye yaptığı ameliyattan dolayı isçiden para aldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in yazılı cevabı (7/1269) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması hususunu saygılarımla arz ederim. 27.8.1996 

Şinasi Altıncr 
Karabük 

1. Karabük SSK Hastanesi doktorlarından cerrah Noyan Coşkun Karabük Kardemir işçisi Rama
zan Aslan'dan SSK hastanesinde yaptığı ameliyat karşılığında, muayenehanesinde "Bıçak Kesti Pa
rası" diye 25 Milyon TL. para aldığı iddiası yerel basında ve medyada haber olarak yayınlanmıştır. 

a) Böyle bir olay karşısında idarî bir soruşturma açıldı mı? 
b) Böyle bir para alınmış ise yasal dayanağı var mı? 

c) Böyle bir olay vuku bulmuşsa ve de yasal değil ise benzer olayların bir daha tekerrür etme
mesi için, kısa, orta ve uzun vadedeki düşündüğünüz tedbirler ve yapmayı düşündüğünüz yapısal 
düzenlemeler var mıdır? ' 

Varsa nelerdir? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4; 11.1996 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.SGK-0-13-00-91/6578-27997 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.3553 sayılı yazınız. 
Karabük Milletvekili Şinasi Altıner tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Karabük 

Hastanesinde görevli bir doktorun hastanede bir işçiye yaptığı ameliyattan dolayı para aldığı iddi
asına ilişkin 7/1269 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 
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23.8.1996 tarihinde özel bir televizyon kanalında da yayınlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Ka

rabük Hastanesi doktorlarından Noyan Coşkun ve Mehmet Ünaldı ile alakalı bulunan olayın; konu 
hakkında Karabük Hastanesi Baştabipliğince yapılan ilk idarî soruşturmadaki belirlemelere göre 
aşağıda açıklandığı şekilde geliştiği anlaşılmıştır. 

Kardemir A. Ş.'de çalışan 2380292 sigorta sicil numaralı Ramazan Aslan'ın, Op. Dr. Noyan 
Coşkun tarafından 10.6.1996 tarihinde Disk Hernisi teşhisi ile hastanenin nöroşirurji servisine ya
tırıldığı, gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra 14.6.1996 günü ameliyat edilerek 21.6.1996 tarihinde 

' iyileşmesi sonucu taburcu edildiği, 

Daha sonra adı geçen hastanın 26.6.1996 tarihinde manyetik rezonans çekimi için Ankara'ya 
sevk edildiği, çekilen M.R. da enfeksiyon görülmesi üzerine tekrar 12.7.1996 günü nöroşirurji ser
visine yatırıldığı, gerekli tedavisi yapılarak 18.7.1996 günü taburcu edildiği, 

Diğer taraftan; Karabük'te yayın yapan yerel bir televizyon kanalının Ağustos 1996 ayı başın
dan itibaren Karabük'te görevli tüm doktorlar hakkında olumsuz yayına başladığı, doktorlara para 
veren hastaların kendilerine şikâyette bulunmalarını isteyerek "Karabük doktorlar için bir cennet, 
ben bu cenneti cehenneme çevirmeye yemin ettim" diyen bu kanalın sahibi ve yönetim kurulu baş
kanı Mehmet Çetinkaya'mn bu sözlerini defalarca yayınladığı, yıllardan beri Karabük ve Safran
bolu'da görevli tüm hekimler aleyhinde yazı yazan ve yayın yapan Mehmet Çetinkaya'mn bu ko
nuda bazı mahkûmiyetlerinin de bulunduğu. 

Op. Dr. Noyan Coşkun'un yıllık iznini kullanarak 19.8.1996 günü göreve başladığı, ev ve mu-
ayenehanesindeki telefonlarından tehdit edilmesi üzerine 21.8.1996 günü Karabük Cumhuriyet 
Başsavcılığına müracaat ederek telefonlarına dinleme cihazı takılmasını talep ettiği ve aynı gün 
dinleme cihazlarının takıldığı, 

Ramazan Aslan'ın 22.8.1996 günü Op. Dr. Noyan Coşkun'un muayenehanesine giderek artık 
Karabük'ten ayrılacağını, İstanbul Vatan Hastanesinde hemşire akrabası olduğunu ve tedavisinin 
burada yapılacağını söyleyerek kendisine para vermek istediğini ifade ettiği, Op. Dr. Noyan Coş
kun parayı almak istememiş ise de şahsın parayı masaya bırakarak muayenehaneden çıktığı, 

Op. Dr. Noyan Coşkun'un daha önce aldığı tehdit telefonları sebebiyle durumdan iyice şüphe
lendiği ve paraya el sürmeden caddenin karşısında muayenehanesi bulunan Kurumun Karabük 
Hastanesinde görevli Doktor Mehmet Ünaldı ile telefonla görüştüğü ve emniyet güçlerine haber 
vermek suretiyle gerekli işlem yapılmak üzere parayı ayrı bir yere koyduğu, bu sırada yerel TV ve 
emniyet mensuplarının muayenehaneye girerek arama yaptıkları ve numaraları daha önce Mehmet 
Çetinkaya tarafından alınarak Ramazan Aslan'a verilen paranın Dr. Mehmet Ünaldı tarafından po
lise teslim edildiği, 

TV kanalı sahibi Mehmet Çetinkaya'mn gerek Karabük kamuoyu gerekse diğer basın mensupla
rı tarafından her konudaki menfi davranışları nedeniyle sürekli eleştirilen bir gazeteci olarak bilindiği, 

tespit edilmiştir. 
Olay Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş olup tutuklanmalarına gerek görülmeyen Op. 

Dr. Noyan Coşkun ve Dr. Mehmet Ünaldı hakkında sözkonusu Hastane Baştabipliğince açılan ida
rî soruşturma sürdürülmektedir. 

Ayrıca, konu Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunca da incelemeye 
alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
, Necati Çelik 

, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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8. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu 'nun, İstanbul-Esenyurt Belediyesi sınırları içinde 

bulunan Hoşdere Köyünün Kıraç Belde Belediyesine bağlanmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın yazılı cevabı (7/1271) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Esenyurt (İstanbul) Belediyesi sınırlan içerisinde bulunan ve üzerinde 14 000 konutluk toplu ko

nut projeleri uygulanmakta olduğu alanların ve Esenyurt mücavir alanı içindeki Hoşdere Köyünün, 
Bayındırlık Bakanlığının 26.6.1996 tarihli yazısı ile, keyfî, haksız, hukuksuz ve emsali olmayan bir 
uygulamayla, Kıraç Belde Belediyesine bağlanması kararına ilişkin olarak, aşağıdaki sorularımın Ba
yındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Soru 1. ANAP-DYP, Hükümetinin görevinin fiilen sona erişinden iki gün evvel siyasî desteği
ni tümüyle yitirmiş olduğu ve Refah-DYP Hükümetinin kurulmasının kesinleşmesi aşamasında, 
Bayındırlık Bakanlığının, 26.6.1996 tarih ve B-09-0-TAU-0-17-00-06 sayılı, dönemin ANAP'lı 
Bakanı adına Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür vekili Doç. Dr. Feral Eke imzalı yazı
lı talimatı ile; Kapadık ve Taşağıl Çiftlikleri ve Hoşdere Köyüne ait alanların Kıraç Belediyesi mü
cavir alan sınırları içine alınmasını; Esenyurt'ta yaşamakta olan yurttaşlarımızın görüşü dahi alın-̂  
madan, Esenyurt'un yaklaşık %60'ının, 1994'de kurulmuş, sadece beş kişilik kadrolu ANAP'li 
belde belediyesine bağlanması kararını; hukuka, hakka, demokrasi ilkelerine, devlet geleneklerine, 
toplum iradesine ve siyasî ahlaka uygun bir uygulama olarak görüyor musunuz? 

İstanbul Valisinin iki aylık bir değerlendirme süresinden sonra ANAP'lı milletvekillerinin ağır 
baskısı altında kalması sonucu 19.8.1996 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanlığına tebliğ ettiği Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığının bu insafsız kararının uygulanmasını tasvip ediyor musunuz? 

Soru 2. Söz konusu kararı ile dönemin Bayındırlık Bakanlığı sadece partizan bir uygulama ile 
yerel yönetim iradesini çiğnememiş; aynı zamanda hukuk kurallarını ve konu ile ilgili yasal düzen
lemeleri de ihlal etmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığının bu kararı ile Kıraç Belediyesi mücavir alanına aktarılmak istenen Ta
şağıl Çiftliğinin tamamı ile, Kapadık Çiftliğinin çok büyük bölümü Esenyurt Belediyesinin tapula
ma alanı içindedir. Bu bölgeler hiçbir şekilde Esenyurt'un mücavir alanı değildir. Bu bölgeler 1990 
yılında, Esenyurt Belediye Meclis Kararı, Büyükçekmece Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu Kararı, 
İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu Kararı ve Bakanlık Onayı ile Esenyurt Belediye sınırları içinde ka
lacak şekilde belirlenmiştir. 

Bu alanlarla ilgili imar planları ve değişiklikleri, 1990'dan günümüze Esenyurt Belediye Mec
lisince onaylanarak yürürlüğe girmiş; bu alanlarda 2981 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca 
yapılması gereken imar uygulamaları Esenyurt Belediyesince ihale edilmiş; büyük bir bölümü ta
mamlanmış; müstakil tapuları Tapu Sicil Müdürlüğünce tescil edilerek sahiplerine dağıtılmıştır. 

Bu gerçeklere karşın; Bayındırlık Bakanlığı 26.6.1996 tarihli yazısı ile bu bölgelere, mücavir 
alanmış gibi işlem yapmış; 3194 sayılı İmar Kanununun, mücavir alanların komşu belediyeler ara
sında devri ile ilgili 45 inci maddesini uygulamıştır. Bayındırlık Bakanlığı; herhangi.bir belediye
nin sınırları içinde bulunan bir alanı başka bir belediyenin mücavir alanına alamaz. Böyle bir uy
gulama ancak 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 7 nci maddesinin uygulanması ile mümkündür. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının da böyle bir yetkisi yoktur. 

Deneyimli, hukuka ve yerel yönetimlerin iradesine saygılı bir bakan olarak bu emsali görül
memiş, hukuksuz ve hatalı işlemi iptal ederek, yerel yönetimlere hemşehri dayanışması ve ahbap 
çavuş ilişkileri içinde yaklaşma anlayışına dur diyecek misiniz? 
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Soru 3. Kıraç Belediyesinin mücavir alanına alınmış plan alanlar üzerinde Esenyurt Belediye

sinin öncülüğünde gerçekleşmiş olan 7337 konutluk Esehkent ile 5717 konutluk Boğazköy Toplu 
Konut Projeleri % 80 düzeyinde tamamlanmış olup; Esenkent'in bir bölümünde yaşam başlamış
tır. Bayındırlık Bakanlığının söz konusu kararı ile bu proje alanları ile, Esenyurt'un Belediye Baş
kanlığı binası da Kıraç Belediyesine aktarılmak istenmektedir. 

Bu ölçüde haksız, ilgili proje uygulamalarını aksatan, belediye çalışmalarında tereddütler ya
ratarak kayıplara neden olan, hiçbir şekilde kamu yararını öngörmeyen, tamamen partizan siyasi 
mülahazalarla önyargılı olarak tertiplenmiş olan, Esenyurt'a, Esenyurt Belediyesi'ne ve Esen-
yurt'ta yaşamakta olan yurttaşlarımıza yönelik komployu gerçekleştiren ilgili Bakanlık yetkilileri 
hakkında ne gibi işlemler yapmayı düşünüyorsunuz? 

" ;". T . C . •. - ' 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 4.11.1996 
Sayı: B.09.BHİ.O:00.00.25/2-A/7648 
Konu : İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi :T.B.M.M.'nin 2.10.1996 gün ye A.01.0.GNS.0.10.00.02-3552 sayılı yazısı. (7/1271) 
İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun "İstanbul - Esenyurt Bele

diyesi sınırları içinde bulunan Hoşdere Köyünün Kıraç Belde Belediyesine bağlanması" hususun
daki soru önergesi ile ilgili olarak bu mesele Bakanlığımızca incelenme safhasında olup, konu so
nuçlandığında ayrıntılı bilgi verilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cevat Ayhan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
9. — Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy'un, Afyon çevre yoluna ilişkin sorusu ve Bayındır

lık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın yazılı cevabı (7/1275) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ye İskân Bakanı Sayın Cevat Ayhan tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. ' 
Dr. H. İbrahim Özsoy 

.., " Afyon 
Afyon çevre yolu 1995-1996 programında olmasına rağmen bu yıl sadece şehir içi çalışmala

rı yapılmaktadır. 
1. Afyon çevre yolu bu yıl bitirilecek midir? •-, • 
2. Çevre yolunun istimlak bedellerinin ödenmesi ne durumdadır? 

' T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı _ 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 30.10.1996 
Sayı: B.09.BHİ.0.00.00.25/2-A/7602 
Konu : Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy'un Yazılı Soru Önergesi. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M.'nin 2.10.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3552 sayılı yazısı. (7/1275) 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Afyon Milletvekili H. İbrahim Özsoy'un Bakanlığımıza yönelttiği 

yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Soru : Afyon Çevre Yolu 1995-1996 programında olmasına rağmen bu yıl sadece şehir içi ça
lışmaları yapılmaktadır. 

— Afyon çevre yolu bu yıl bitirilecek midir? 
— Çevre yolunun istimlak bedellerinin ödenmesi ne durumdadır? 

Cevap : 18 km. uzunluğunda ve bölünmüş yol standardındaki Afyon Çevre Yolu 1993 yılı so
nunda,ihale edilmiş olup, ödenek yetersizliği sebebiyle 1994 yılında sadece köprü projelerinin ha
zırlanmasında çalışılabilmiştir. 1995 ve 1996 yıllarında ödeneği nispetinde altyapı çalışmaları ya
pılmış ve sözleşmesine göre bitiş tarihi 1.7.1997 iken ödenek yetersizliğinden dolayı verilen süre 
uzatımları ile projenin bitiş tarihi 21.11.1998'e ertelenmiştir. 

Ayrıca, Çevre Yolu tamamlanıncaya kadar şehir içinden geçen mevcut yoldaki trafik göz önü
ne alınarak, iyileştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

Söz konusu yolda yapılan kamulaştırmalar için 136 059 Milyon TL. nakit olarak karşılanmış 
olup, 3 781 Milyon TL. lik ödenek ve nakit ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Gevat Ayhan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
10. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı 'nın, Yol-İş Sendikası ile Köy Hizmetleri Genel Mü

dürlüğü arasında akdedilen toplu iş sözleşmesinin mevsimlik işçilere uygulanmadığına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Aksoy'ıın yazılı cevabı (7/1281) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla dilerim. 

28.8.1996 
İ. Önder Kırlı 

Balıkesir 

1. Yol-İş Sendikası ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında işletme düzeyinde imzala
nan Beşinci Dönem Toplu-İş Sözleşmesinin 47 nci maddesinde sözleşme kapsamında bulunan 
mevsimlik işçilerin 2. yıl zamları içinde yer alan, 

"T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünün 1987= 100 Temel Yılı Kentsel Yerler Tüke
tici Fiyatları Türkiye Geneli İndeksinin Ağustos 1994 ayının Şubat 1994 ayına göre değişim oranı, 
işçilerin 31.8.1994 tarihindeki ücret cetveline 1.9.1994 tarihinden geçerli olmak üzere ücret zam
mı olarak uygulanacaktır." hükmü niçin uygulanmamakta, zamlar ödenmemektedir? Hükümet, al
tında imzası bulunan bir toplu-iş sözleşmesini uygulamamak suretiyle yasaya ve hukuka aykırı 
davranış içine girdiğine göre, Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğunu söylemek müm
kün müdür? 

2. Toplu Sözleşmeyle kabul edilen hakları alabilmek için işçilerin mahkemeye başvurma zo
runda bırakılmalarının zaten çok kısıtlı olan gelirlerini çoluk-çocuklarının nafakalarından keserek 
mahkeme kapılarında harcamalarına bilerek-isteyerek sebebiyet vermeyi devletin devamlılığı, dü-
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rüstlük, erdem, sosyal devlet anlayışıyla nasıl açıklıyorsunuz? Bu uygulamanın ahlakî ve vicdanî 
bir sorumluluğu yok mudur? 

3. Binlerce işçiyi mahkemeye başvurma zorunda bırakacak, zaten işyükü altında bunalmış, 
yargıyı haksız insafsız biçimde yeni yük altına sokarak adaletin dağılımını geciktirmek bir hükü
met politikası mıdır? 

4. Aynı sendika ile imzalanan Altıncı Dönem Toplu-İş Sözleşmesinin geçici 5 inci maddesin
de "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1996 Malî Yılı Bütçesinde geçici işçilik için öngörülecek 
ödenekler çerçevesinde, bütçe esasları dahilinde ve bu ödenek dikkate alınarak çalıştırılacak geçi
ci işçi sayısı buna göre belirlenip (7) ay süre ile ihtiyaç duyulan pozisyonlarda belirli süreli hizmet 
aktine istinaden işçi çalıştırılır" hükmü yer almaktadır. 

Buna rağmen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 16.5.1996 gün 0710003/31-07110 sayılı ya
zılarıyla, toplu-iş sözleşmesinde 7 ay olarak saptayıp imzalanan çalışma süresinin 4 aya indirilme
sinin gerekçesi nedir? Bu uygulama açık bir hukuk ihlali değil midir? Eğer Genel Müdürlük Top
lu-İş Sözleşmesine rağmen, çalışma süresini dilediği gibi tespit edebiliyorsa Toplu-İş Sözleşmesi
nin bir anlamı var'mıdır? Hukuka aykırılığı hükümet bizzat yapıyorsa toplumun devlete olan gü
ven duygusunun sarsılması anarşinin tohumlarını ekmek değil midir? 

5. İmzalanan Toplu-İş Sözleşmesi gereği 7 aylık çalışma düzenine göre yapılması planlanan 
çalışmalar 4 aya sığdırılamayacağma, köylerimize ve köylülerimize hizmet götürülemeyeceğine 
göre bu davranış devlet yönetiminde laubalilik ve ciddiyetsizlik değil midir? Milyarlarca liralık iş 
makinalarının atıl halde bırakılması millî servetin değerlendirilmesi açısından sorumsuzluk ve sa
vurganlık değil midir? Bunun vebali yok mudur? 

6. Yaptıkları Toplu-İş Sözleşmesine göre 7 ay çalışacaklarını varsayarak bütçelerini buna gö
re ayarlamaya çalışan işçilerimize, "hayır 4 ay çalışacaksın" diyerek onların çoluk-çocuklarının na-
fakalarıyla oynamanın manen ve maddeten sorumluluğunu nasıl taşıyacaksınız? Meydan meydan 
savunduğunuz adil düzen bu mudur? 

7. Yılın ancak 7 ayında iş bulabilen geriye kalan 5 ayında zaten işsiz, her türlü sosyal güven
ceden yoksun yaşayan işçilerimize toplu sözleşmeye rağmen "dört ay çalış, 8 ay ne yaparsan yap" 
vurdumduymazlığı içinde yapılan bu uygulama Allahtan reva mıdır? Bunu sık sık kullandığınız ila
hi adalet duygusuyla nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 30.10.1996 
Sayı: B.02.0.013/5-509 

Konu: Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 2.10.1996 tarih ve A.Ö1.0.GNS.0.10.00.02-
7/1281-3298/8913 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın 7/1281-3298 sayılı soru önergesi-incelenmiştir. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yol-İş Sendikası arasında işletme düzeyinde im

zalanan 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 100/2-b maddesinde (47. Maddesi değil) "T. C. Başba
kanlık Devlet İstatistik Enstitüsünün 1986-100 Temel Yıllı Kentsel yerler tüketici fiyatları Türki
ye Genel İndeksinin Ağustos 1994 ayının Şubat-1994 ayına göre değişim oranı; işçilerin 31.8.1994 
tarihindeki ücret cetveline 1.9! 1994 tarihinden geçerli olmak üzere ücret zammı olarak uygulana
caktır." hükmü yeral maktadır. 
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1994 yılında Maliye Bakanlığınca 144 700 Adam/Ay kadrosu vize edildiğinden mevsimlik iş

çiler ancak 3 ay süre ile çalıştırılabilirlerdir. 

Mevsimlik işçilerin Sosyal Sigortalar Kurumu hizmetlerinden yararlanabilmeleri için 120 gün
lük sigorta primlerinin yatırılması gerekli olduğundan, bu işçilerin 1 ay daha çalıştırılabilmeleri için 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve TÜHİS ile Türkiye Yol-lş Sendikası arasında görüşmeler ya
pılmış olup, Bütçedeki ödeneğin yetersiz olmasından dolayı TUrkiye Yol-İş Sendikasının da muva
fakati doğrultusunda ücretlerinin 1.3.1994-31.8.1994 tarihindeki skala üzerinden ödenmesi kaydı 
ile 1 ay daha çalıştırılmışlardır. 

Böylece 1994 yılında çalışan 46 495 mevsimlik işçinin Sosyal Sigortalar Kurumunun hizmet
lerinden yararlanmaları sağlanmış ve daha sonra 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanıncaya ka
dar mevsimlik işçilerin çalışama şartlarının iyileştirilmesi için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
ve TÜHİS ile Türkiye Yol-İş Sendikası arasında protokol imzalanmıştır. Bu konu Yargıya intikal 
etmiş, olup, yargının vereceği karar neticesine göre işlem yapılacaktır. 

1995 yılında mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmeleri konusunda Başbakanlıktan müsaade 
alınmış ve gerekli çalışmalar yapılarak bu konuda Türkiye Yol-İş Sendikası ile 15.6.1996 tarihin
de protokol imzalanmıştır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü işyerlerinde yürürlükte bulunan 6. Dönem TİS.'nin geçici 5 
inci maddesinde : "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1996 Malî Yılı Bütçesinde geçici işçilik için 
öngörülecek ödenekler çerçevesinde Bütçe esasları dahilinde ve bu ödenek dikkate alınarak çalış
tırılacak geçici işçi sayısı buna göre belirlenip, (7) ay süre ile ihtiyaç' duyulan pozisyonlarda belir
li süreli hizmet aktine istinaden işçi çalıştırılır. Bunlara çalıştıkları süreler için 100 üncü maddenin 
(B) fıkrasının 1 inci ve 2 nci bentlerine göre ücret ödenir. 1995 yılında belirli süreli hizmet akdine 
istinaden çalıştırılıp, halen hizmet akti askıda olan işçilerin işverence hizmetine ihtiyaç bulunma
yanların Ocak-1996 ayından itibaren yasal hakları ödenerek kuruluşla hizmet akti ilişkileri sona er-
dirilir." hükmü yeralmakıadır. 

Bu itibarla, mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmeleri mümkün olmadığı gibi bütçedeki ödene
ğin yetersiz olması ve Maliye Bakanlığının Vizeli Adam/Ay kadroları, 42 655 mevsimlik işçinin 
ancak 6 ay 10 gün süre ile çalıştırılabilmelerine yeterli olduğundan, 1996 yılında bu işçilerin 7 ay 
süre ile çalıştırılmaları mümkün olamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 

Bekir Aksoy 

Devlet Bakanı 

11. —Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, SSK Yönetim Kurulu iki üyesinin görevden alına
cağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in yazılı cevabı (7/1284) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Necati Çelik tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 29.8.1996 

Dr. Sema Pişkinsüt 

Aydın 
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Sorular: 

1. Sendika Başkanı olduğunuz dönemlerde SSK'nın "Malî ve İdarî Özerkliğini" savunuyordu
nuz. SSK Yönetim Kurullarına ve Personel Dairesine doğrudan müdahale etmeniz özerklik anlayı
şınızla bağdaşıyor mu? 

2. Daha yasal sürelerinin bitmesine 16 ay kalan iki yönetim kurulu üyesini hangi yasal gerek
çelerle ve dayanaklarla görevden almak istiyorsunuz? 

3. Türkiye Demokrasi Mücadelesine ve işçi hareketine mal olmuş, tarihi kişiliği olan Hazine 
Temsilcisi Sayın Halil Tunç'u, müsteşarınız vasıtasıyla çağırıp, görevden ayrılmasını söyletmeniz, 
hangi "özerklik anlayışı"na, "hukuka ve yasalara saygı" ya ve nihayet "Sendikal nezaket ve vefa" 
ya sığmaktadır? 

T. C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı \ 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 7.10.1996, 
Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01/6462-27460 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3632 sayılı yazınız. 
Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt tarafından hazırlanan 7/1284 Esas No'lu yazılı soru öner

gesi Bakanlığımca incelenmiştir. 
Dün olduğu gibi, bugün de Sosyal Sigortalar Kurumunun gerçek anlamda özerk olması gerek

tiğini savunmaktayız. 
Konuyla ilgili olarak, ilk kez bu dönemde Bakanlığımızca ciddî çalışmalar yapılmaktadır. Ni

tekim, işçi ve işveren konfederasyonları ile emekli kuruluşlarımızın temsilcilerinden oluşan teknik 
bir komisyon, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunda yapılacak düzenlemeleri ele almış ve hazırlanan taslaklar, başkanlığımda, söz konusu kuru
luşların genel başkanlarının katıldığı toplantılarda değerlendirilmiştir. Taraflar arasında uzlaşma 
sağlanması üzerine, 506 sayılı Kanunla ilgili Tasarı Başbakanlığa sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun özerkliği konusunun da yer aldığı 4792 sayılı Kanunda yapıla
cak değişiklikler üzerinde ise, işçi konfederasyonlarımız arasında görüş birliği sağlanamadığı için, 
bu konudaki müzakerelere devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu kuruluşlar arasında uz
laşma sağlandığı takdirde, Bakanlığımız bu Kanun Tasarısını da süratle Başbakanlığa sunacak, ora
dan da Türkiye Büyük Millet, Meclisine sevk edilecektir. 

Bunun yanında, iddia edildiği gibi, Kuruma doğrudan müdahale anlamına gelecek bir tavır 
içinde kesinlikle olunmamıştır. 

Bugün, Hükümette bulunmamız sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunun akılcı, isabetli, etki
li ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi, maalesef yoğun mağduriyetlere ve şikâyetlere sebep olan 
kurum hizmetlerinin iyileştirilmesi ve halkımızın ihtiyaçlarına en. iyi biçimde cevap verilebilmesi 
sorumluluğunu taşımaktayız. 

Bu sorumluluğun gereği olan bir takım tasarruflarda bulunmak, Anayasa, kanun, tüzük ve yö
netmeliklerin idaremize tanıdığı bir yetki olduğu gibi, aynı zamanda ihmal edilememesi gereken 
bir görevdir. 

Takdir edilir ki, yönetim kademesinde bulunan kişilerin başarısı, verilen hizmetlerin niteliği 
ile ölçülmelidir. Sosyal Sigortalar Kurumunun hizmetlerinden sigortalılarımız ve aile fertlerinin ne 
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ölçüde memnun olduğu ise tüm kamuoyunun malumudur. Dolayısıyla, görevden alınmak istenen 
yöneticilerin başarasından da söz etmek mümkün değildir. 

Bütün bunlar bir tarafa, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kuruluna geçmişte atanmış bulu
nan iki üye, ilgili Kanunda öngörülen şartları taşımamaktadır. Nitekim, 4792 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanununun 10 uncu maddesinde, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Devlet Bakanlıkla
rınca atanacak üyelerin sigorta, hukuk, tıp, sağlık idaresi, mühendislik, maliye veya ekonomi ko
nularından birinde yetkili kimseler olması şarttır." hükmü yer almaktadır. Geçmişte sendikacılık 
yapmış olmalarının, bu alanlarda yetkili olmaları anlamına gelmeyeceği açık olan söz konusu iki 
Yönetim Kurulu üyesinin, bu göreve atanmaları tamamen Kanuna aykırı bulunmaktadır. 

Unutulmamalıdır ki, belirtilen üyeler seçimle göreve gelmiş olmayıp, yine bir siyasî iktidar ta
rafından atanmışlardır. Yakın geçmişte ise, bir sosyal demokrat partinin iktidar ortaklığında Sosyal 
Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunda seçimle işbaşına gelmiş bir üye görevden uzaklaştırılarak, 
açıkça özerklik anlayışı ihlal edilmiştir. • 

Görüldüğü gibi, konuyla ilgili Bakanlığımız tasarrufları hukuka uygun olup, aynı zamanda ka
nunların yüklediği sorumluluk ve görevlerin tabiî bir gereğidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necati Çelik 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
12. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Buca'ya bir sağlık merkezinin açılmasına ilişkin 

sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in yazılı cevabı (7/1286) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı soruların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik tarafından yazılı 
olarak yanıtlanması için, İçtüzüğün 96 ncı maddesince gereğini arz ederim. 

Hakan Tartan 
İzmir 

1. 500 bini aşkın nüfusu ile önemli bir yerleşim birimi olan Buca'nın sağlık sorunlarının çö
zümünde önemli bir merkez sayılan SSK Hastanesinin Bozyaka'ya nakli sonrası doğan sağlık so
runları konusunda bir önlem aldınız mı? 

2. Tekstil sektörünün de gelişmesi ile giderek yoğunlaşan hasta trafiğine sahip Buca'da hiç ol
mazsa temel bazı birimlerin hizmeti düşünülemez mi? 

3. Kendi kaderine terk edilen ve boş gezenlerin konaklama merkezi haline geldiği ileri sürü
len Buca SSK Hastanesi için bir girişiminiz olacak mı? 

4. Buca'ya yeni bir sağlık merkezi açmayı düşünüyor musunuz? Bir tarih belirlediniz mi? Hal
kın büyük sıkıntı çekmesine neden olan bu konuda Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapmayı düşünü
yor musunuz? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 30.10.1996 
Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01/6474-27530 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 7.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10:00.02-3632 sayılı yazısı. 
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İzmir Milletvekili Hakan Tartan tarafından hazırlanan Buca İline bir sağlık merkezi açılması

na ilişkin 7/1286 Esas No. 'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

1952 yılında açılışı yapılan ve 16.3.1957 tarihinde hizmet vermeyye başlayan Sosyal Sigorta
lar Kurumu Buca Hastanesi yapıldığı tarihten bugüne kadar herhangi bir tadilat görmemiştir. Son 
yıllarda meydana gelen iki deprem nedeniyle binanın her tarafında çatlak ve hasarlar oluşmuş, di-
latasyonlarında geniş ayrılmalar olmuşsa da küçük tadilatlarla hizmetin devamı için gayret göste
rilmiştir. Anılan tesiste yapılacak olan büyük çaplı tadilatın hizmette aksamalara ve tadilatın iste
nildiği şekilde ve zamanında bitirilmesine engel teşkil edeceği, ayrıca ünitede görevli personel ile 
hastaların yapılacak bu tadilat sırasında olumsuz yönde etkilenecekleri ve tadilatın uzamasının da 
Kuruma yeni malî külfetler getireceği düşünülerek bu ünitede yapılacak büyük tadilatın biran ev
vel sona erdirilmesi ve hizmetin kesintisiz devamı bakımından Buca Hastanesinin boşaltılarak ya
pımı, tamamlanan İzmir Eğitim Hastanesine tüm cihaz, alet, malzeme ve personeli ile birlikte nak
ledilmesi uygun görülmüştür. 

Adıgeçen Hastanenin Bozyaka'daki İzmir Eğitim Hastanesine taşınmasından sonra bölgedeki 
sigortalıların ayakta tedavilerinin devamını sağlamak üzere dispanser binasında dispanser hizmeti 
verilmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Buca Hastanesinin birimlerinin dağınık konumda bulunması nede
niyle 12'ye yakın koruma görevlisine ihtiyaç bulunmakta olup, Başbakanlıkça uygulamaya konu
lan tasarruf tedbirleri genelgesi gereğince personel ataması mümkün olamadığından ilçedeki idarî 
ve mülkî amirliklerden yardım istenilerek binanın korunmasına çalışılmaktadır. 

Binanın onarımı için projeler hazırlanmış ve 500 milyarın üzerinde keşif bedeli çıkartılmıştır. 
Bu paranın Dünya Bankasından sağlanması için gerekli girişimde bulunulmuş olup, Dünya Banka
sından cevap beklenmektedir. 

Bu arada onarımın Kurumun imkânları ile çözümlenebilmesi için ayrıca ikinci bir proje dü
zenlemesi yapılmakta olup, buna ilişkin keşif bedelinin çıkartılması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan; Bakanlığım ile Sağlık Bakanlığı arasında her iki Bakanlığa bağlı sağlık kuru
luşlarında karşılıklı işbirliğinin sağlanması amacıyla 12.3.1984 günlü ve 12.9.1991 günlü protokol
ler düzenlenmiş, böylece Sağlık Bakanlığına bağlı olup protokol kapsamına alınan sağlık tesisle
rinden sigortalıların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin ücretsiz olarak yararlan
maları sağlanmıştır. 

Protokolün ana amacı .Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlık hizmeti götürülmeyen yerlerde bu
lunan sigortalıların mağdur edilmemeleri, bu hizmetin kurum adına Sağlık Bakanlığına bağlı kuru
luşlar aracılığıyla verilmesidir. 

Ancak, İzmir İlinde sigortalılar ile hak sahiplerinin ihtiyacını karşılayacak sayıda Sosyal Si
gortalar Kurumuna ait sağlık tesisi bulunduğundan, ayrıca Buca İlçesinin kurumun sağlık tesisleri
ne yakın mesafede bulunması ve esasen sigortalıların gereği halinde kurum dışı sağlık tesislerine 
sevk imkânının olması, acil durumlarda Devlet Hastanesine doğrudan müracaatla muayene ve te
davi imkânının da bulunması nedeniyle Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile herhangi bir 
protokol yapılmasına gerek görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necati Çelik 

Çalışama ve ŞosyalGiivenlik 
Bakanı 
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13. - Karabük Milletvekili Erol Karan'in, Avrupa Kupalarındaki futbol karşılaşmalarının 

TRT'den izlenmesine imkân sağlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bahattin Şeker 'in yazılı 
cevabı (711287) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Bahattin Şeker tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Erol Karan 
Karabük 

Avrupa Kupalarındaki futbol karşılaşmalarının canlı yayın hakkının sadece CİNE 5 kanalına 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

CİNE 5'in her evde yada her yerde seyredilmediği bilinmektedir. Maçları seyredebilmek ama
cıyla küçük yaştaki çocuk yada gençlerin kahvehane, birahane gibi yerlere giderek kötü alışkanlık
lar edinme ortamı hazırlanmaktadır. Sağlıklı olmayan bir ortamda televizyon izlenmesi insan sağ
lığını da olumsuz yönde etkilemektedir. 

Ayrıca dar gelirli vatandaşlar ya CİNE 5'e para vererek abone olmaya yada kahvehanelerde, 
birahenelerde birşeyler içmeye ve bedellerini ödemeye zorlanmaktadır. 

Ulusal maçlarda insanlar takım gözetmeksizin milli beraberlik ve bütünlük içinde takımlara 
destek vermektedir. . -

Bu nedenlerden dolayı; 

1. Avrupa Kupalarındaki maçların milli maç statüsünde değerlendirilmesi gerekmez mi? 
2. Tüm Türkiye'de seyredilebilen TRT'de futbol karşılaşmalarının izlenebilmesi için. yeni bir 

karar düşünüyor musunuz? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı, 1.11.1996 
Sayı :B.02.0.019-0.00.00.00-0845 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 7.10.1996 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-3630 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ile tarafımdan cevaplandırılması istenilen 7/1287-3310,7/1310-3414 ve 7/1311-3414 

sayılı yazılı soru önergelerine verilen cevaplar ekte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. Bahattin Şeker 

Devlet Bakanı 

Karabük Milletvekili Erol Karan'ın 7/1287-3310 sayılı Yazılı Soru Önergesi cevabıdır 
Soru 1. Avrupa Kupalarındaki maçların milli maç statüsünde değerlendirilmesi gerekmez mi? 
Cevap 1. Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 3813 Sayılı Kanunun 2 

nci maddesinin (b) fıkrasında yeralan "Millî ve Milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uy
gulanmasını sağlamak ve Türkiye'yi futbol ile ilgili konularda temsil etmek" hükmü ile aynı mad
denin (c) fıkrasında yer alan "Yurtiçi ve yurtdışı futbol faaliyetleri ile ilgili müsabakalar için plan, 
program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbir
leri almak" hükmü gereği Uluslararası Müsabakaları organize etmek ve gerçekleştirmek Türkiye 
Futbol Federasyonunun görevleri arasındadır. 
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Yurtdışı futbol faaliyetleri ile millî müsabakalar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UE

FA ve FİFA kurallarına uygun olarak düzenlenmekte ve oynanmaktadır. 

Bu itibarla Avrupa kupalarındaki maçların millî maç statüsünde olup olamayacağına karar 
mercii Teşkilatımız değil UEFA ve FİFA'dır. 

Soru 2. Tüm Türkiye'de seyredilebilen TRT'de futbol karşılaşmalarının izlenebilmesi için ye
ni bir karar düşünüyor musunuz? 

Cevap 2. Türkiye Futbol Federasyonu, futbol faaliyetlerini Millî ve Milletlerarası kurallara gö
re yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurtiçinde ve yurtdı
şında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlere tabi, hükmü şahsiyeti haiz ve özerk bir kuruluştur. 

3818 Sayılı Kanunun 29 ncu maddesi; Futbol müsabakalarının televizyon ve radyodan yayın
lanması, düzenlenmesi ve programlanması yetkisini Federasyona vermiştir. 

Federasyon, Kanunun kendisine tanıdığı bü yetkiye istinaden; 22.4.1996 tarihli Yönetim Ku
rulu Kararıyla 1996-1997,1997-1998,1998-1999 sezonları Türkiye profesyonel 1. Lig maçlarının, 
her hafta oynanacak 9 maçından, 3 adedinin yurtiçinde canlı yayın ile kalan maçların banttan veya 
özet olarak yayın hakkını teklif alma suretiyle ihaleye çıkarmıştır. 

.Yapılan ihale sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu ile Cine 5 Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş. 
arasında 29.5.1996 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Taraflar arasında akdolunan sözleşmenin 2 
nci maddesinin (b) fıkrasında "UEFA tarafından düzenlenen Kulüplerarası Avrupa Kupası Maçla
rı, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupaları ile Özel Maçlar ve diğer müsaba
kalar sözleşmenin kapsamı dışındadır." hükmü yer almaktadır. 

Madde hükmünde de açıkça belirtildiği gibi sadece Türkiye Profesyonel 1. Lig müsabakaları
nın yayın hakkı Cine 5 Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş. verilmiştir. ' 

Sözleşme dışında kalan UEFA tarafından düzenlenen Kulüplerarası Avrupa Kupası Maçları, 
Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupaları ile Özel Maçlar ve Diğer Müsabaka
lar, 3818 Sayılı Kanunun 29 sayılı maddesi uyarınca, kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları 
sözleşmelerin Federasyonca onaylanmasından sonra bu maddeye istinaden çıkarılan talimatlarda 
belirtilen usul ve esaslar dahilinde her yayın kuruluşu tarafından yayımlanabilir. . 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Federasyona 3813 Sayılı Kanunun 29. maddesi ile verilmiş ya
yın yetkisi ve bu yetkiye dayanılarak yapılmış 29.5.1996 tarihli sözleşme mevcut iken, Teşkilatı
mızın bu konuda bir karar almasına hukuken imkân bulunmamaktadır. 

14. - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Pazaryolu Barajı ve Hınıs 1 inci Merhale Projele
rine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'in yazılı cevabı (7/1291) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Aslan Polat 

Erzurum , 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca 18.7.1996 tarihli dilekçemizle yazılı olarak cevaplan

dırılmasını istediğimiz sorularımıza 24.7.1996 gün ve B.15.0.APK.0.23-300-958 sayılı yazı ile ve
rilen cevapta Pazaryolu Projesi 1996 yılı yatırım programında yer almasına rağmen "Tasarruf Ted
birleri" uyarınca Devlet Planlama Teşkilatınca belirlenen acilen bitirilmesi gereken projeler arasın
da yer almaması sebebiyle 1996 yılında ihale edilmeyeceği belirtilmiştir. 
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Pazaryolu Barajı ile Hınıs 1 inci Merhale projelerinin Devlet Planlama Teşkilatınca ihale izni 

alınarak, bu yıl ihale edilmeleri bölgede çok büyük bir heyacanla beklenmektedir. 

Sayın Bakanımızdan sorumuz bu iki sulama projemizin bu yıl Devlet Planlama Teşkilatından 
izin alınarak ihale edilip edilmeyeceğidir. 

T.C. . . ' ' , . . ' 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 4.11.1996 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.15.0.APK.0.23-300-1515/17325 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 7.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10:00.02-7/1291-3314/8978 
sayılı yazısı, 

Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat'ın şahsıma tevcih ettiği ve Millet Meclisi İçtüzü-
ğü'nün 99 uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen, 7/1291 esas no.lu yazılı soru öner- . 
gesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. M. Recai Kutan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat'ın 
Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

(7/1291-3314) 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'nca 18.7.1996 tarihli dilekçemizle yazılı olarak cevaplan
dırılmasını istediğimiz sorularımıza 24.7.1996 gün ve B.15.0.APK.0.23-300-958 sayılı yazı ile ve
rilen cevapta Pazaryolu Projesi 1996 yılı yatırım programında yer almasına rağmen "Tasarruf Ted
birleri" uyarınca Devlet Planlama Teşkilatınca belirlenen acilen bitirilmesi gereken projeler arasın
da yer almaması sebebiyle 1996 yılında ihale edilmeyeceği belirtilmiştir. 

Pazaryolu Barajı ile Hınıs 1 inci Merhale Projelerinin Devlet Planlama Teşkilatınca ihale izni 
alınarak, bu yıl ihale edilmeleri bölgede çok büyük bir heyecanla beklenmektedir. 

Soru: 
Sayın Bakanımızdan sorumuz bu iki sulama projemizin bu yıl Devlet Planlama Teşkilatından 

izin alınarak ihale edilip edilmeyeceğidir. 
Cevap: * 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yükümlülüğü altında 108 adet baraj, 165 adet gölet ile 

583 000 ha arazide sulama şebekesi ve 1 055 000 ha arazinin sulanması için barajlarla birlikte ana 
kanal inşaatları devam etmektedir. 

Devam eden bu inşaatların bitirilmesi için 1996 yılı fiyatları ile 2,9 katrilyon ödeneğe ihtiyaç 
vardır. 

Erzurum ili sınırları içerisinde, Kuzgun Daphan I. Merhale Projesi, Demirdöven I. Merhale 
Projesi, Yukarı Çoruh Havzası I. Merhale Projesi, Hınıs I. Merhale Projesi, Pazaryolu Projeleri yer 
almaktadır. Bu projelerin yürütülebilmesi için 1996 yılı fiyatları ile 417,5 milyar TL. ödeneğe ih
tiyaç vardır. Bu ödeneği sağlamakta, DSİ Genel Müdürlüğü üstün gayret sarfetmektedir. 

- 1 6 3 -



T.B.M.M. B . 1 3 5 .11 .1996 0 : 2 
15. - Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, İl merkezinde yapımı devam eden bir köprünün 

ödeneğine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın yazılı cevabı (7/1292) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularimın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 

Saygılarımla. 29.8.1996 

' Hasan Gülay 
Manisa 

Sorular: 

1. Manisa İli, İl merkezinde, İzmir-Bursa, Balıkesir ve İstanbul İllerini birbirlerine bağlayan 
anayol üzerindeki demiryolu hemzemin geçidi köprüsünün inşaatı 3 yıldır devam ediyor. Adı ge
çen inşaatın 1996'yılı için gerekli ödeneği var mıdır? 

2. Adı geçen inşaatı 1996 yılı içinde bitirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. ' . . ' . . 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 4.11.1996 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/7654 

Konu : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 7.10.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3633 sayılı yazısı. (7/1292) 
İlgi yazı ekinde alınan, Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın Bakanlığımıza yönelttiği yazılı 

soru önergesi incelenmiştir. 

Soru : Manisa İli, İl merkezinde, İzmir-Bursa, Balıkesir ve İstanbul İllerini birbirlerine bağla
yan anayol üzerindeki demiryolu hemzemin geçidi köprüsünün inşaatı 3 yıldır devam ediyor. Adı 
geçen inşaatın 1996 yılı için gerekli ödeneği var mıdır? 

Adı geçen inşaatı 1996 yılı içinde bitirmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap : Manisa İli, Manisa-Akhisar Devlet Yolunda yapılmakta olan Manisa DDY Üstgeçit 
Köprüsü; 113,20 m. uzunluğundaki iki adet köprüden oluşmaktadır. 

Söz konusu köprünün 1996 yılı Köprü Yapım Çalışma Programında 85 500 000 000.-TL. öde
neği bulunmakta olup; işin alt yapısı bitirilmiş, üst yapıda öngerilmeli kiriş üretim çalışmaları Mu
radiye'de kurulan fabrikada müteahhit tarafından sürdürülmektedir. 

Akhisar'a gidiş istikametinde olan 1. Şerit köprüsünün 1996 yılı sonuna kadar bitirilerek tra
fiğe açılacaktır. Köprünün 2. Şeritinin de, 1997 yılı Mayıs ayı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
• Cevat Ayhan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

16, -Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, SSK sağlık sigortası priminin sağlık hizmetlerin
de kullanılıp kullanılmadığına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik 'in 
yazılı cevabı (7/1303) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. Prof. Dr. Mustafa Ünal di 

Konya 
Sorular: 

SSK ile ilgili çok yönlü şikâyetler vardır. Bunlardan birisi de Sağlık Hizmetleri'nin yeterli ol
mamasıdır. 

Yetersizliğin geçmiş dönem hükümetlerinde devralındığı da bilinmektedir. Ancak iyileştirme
nin gerçekleşebilmesi için yasama çalışmalarına, bunun için de bazı bilgilere ihtiyaç vardır; 

1. SSK bünyesinde toplanan primler içinde sağlık sigortası primi ayrı bir hesaba tabi tulmak-
ta mıdır? 

2. Tutuluyorsa bu hesap yalnız sağlık hizmetlerinde mi kullanılmaktadır? 

3. Değilse ne kadarı kullanılmaktadır? 

T.C 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4.11.1996 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.01/6577/27996 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3632 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı tarafından hazırlanan 7/1303 Esas No.lu yazılı soru öner
gesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Bilindiği üzere; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 üncü maddesine göre Sosyal Si
gortalar Kurumunca, bu Kanun gereği yapılan yardım ve ödemelerle yönetim giderlerini karşıla
mak üzere iş verenlerden, 

- İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası için % 1,5-7 

- Analık Sigortası için %1 

- Hastalık Sigortası için % İ1 (% 5 sigortalı his. + % 6 işveren his.) 

- Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları için % 20 (% 9 sigortalı his. + % 11 işveren his.) 

arasında değişen oranlarda prim alınmaktadır. 

Sigorta kolları itibariyle işverenlerden aylık prim bildirgeleri karşılığı olarak alınan primler, 
muhasebe sistemi gereği kayıtlarda tek bir hesapta toplanmaktadır. Ancak toplanan prim gelirleri, 
sigorta kollarına uygulanan prim oranları esas alınarak hesaben sigorta kollarına göre dağıtılmak
tadır. 

, Sağlık sigortası için bu şekilde hesaplanan prim gelirleri; sağlık harcamaları, geçici işgöremez-
lik giderleri, yolluk ve zaruri giderler, protez ve iyileştirme araç ve gereç giderleri ile bu sigorta ko
luna isabet eden yönetim giderlerinin karşılanmasında kullanılmaktadır. 
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Sağlık sigortası gelir gider dengesi 1993 yılma kadar gelir fazlası ile sonuçlanmış, ancak gi

derlerin gelirlere göre daha fazla artması sonucu bu sigorta kolunun gelir gider dengesi, 1994 yı
lında 1,9 Trilyon TL., 1995 yılında ise 14,7 Trilyon TL. açık vermiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. Necati Çelik 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

17.- Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz 'ün, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 
mevsimlik olarak istihdam edilen işçilerin durumuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Ak- ~ 
soy'un yazılı cevabı (7/J307) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Bekir Aksoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı delaletlerinize arz ederim. 

Hasan Hüseyin Öz 
Konya 

Sorular: 
1. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde mevsimlik olarak istihdam edilen işçiler yıl

da kaç ay çalıştırılmaktadır? 
2. Bu sürenin sekiz aya çıkartılması düşünülmekte midir? 
3. Mevsimlik işçilerin kadrolu olarak istihdam edilmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta 

mıdır? 
TC. . 

Devlet Bakanlığı 24.10.1996 

Sayı: B.02.0.013/5-484 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 7.10.1996 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1307-3383/9229 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Hasan Hüseyin Öz'ün soru önergesi incelenmiştir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kırsal kesimde yaşayan köylümüzün sosyal ve ekonomik 
refahına yönelik hizmetleri yürütmekte olduğundan ve bu hizmetleri yürütmekte olan daimi işçile
rin yetersiz olması nedeni ile hizmetlerin sürekli olarak yürütülebilmesi için halen çalışan mevsim
lik işçilerin hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ancak; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilen mevsimlik işçilerin çalışma sü
releri bütçeye konulan ödenek ve Maliye Bakanlığının Vizeli Adam/Ay kadroları ile belirlenmek
te olup, bütçedeki ödenek ve Vizeli Adam/Ay kadroları, halen çalışan mevsimlik işçilerin ancak 4 
ay süre ile çalıştırılmalarına yeterli olabilmektedir. 

Mevsimlik işçilerin daimi kadroya geçirilme çalışmaları, Başbakanlık tarafından açıktan ata
ma müsaadesi verilmediğinden dolayı şu anda yapılamamaktadır. Ancak, bu işçilerin aynı statüde 
daha fazla süreyle istihdam edilmeleri için çalışmalar devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bekir Aksoy 

Devlet Bakanı 
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18. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in; 

- Niğde-Ulukışla İlçesindeki Bolkar Dağı tesisleri inşaatına, 
- Niğde yüzme havuzu inşaatına ayrılan ödeneğe, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in yazılı cevabı (7/1310, 1311) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Niğde İli ile ilgili aşağıdaki sorularımın Spordan sorumlu Sayın Devlet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. '.' 13.9.1996 

Akın Gönen 

Niğde 
1. Niğde İli Ulukışla ilçesindeki Bolkar dağı tesisleri inşaatının 3 yıldır atıl halde bekletildiği

ni biliyor musunuz? 
2. İnşaat bu yıl da tamamlanmaz ise tesisin çökebileceğini tespit etmişler midir? Bir teknik ra

por hazırlanmış mıdır? Çökme olursa sorumlusu kim olacaktır? 

3. İnşaat yerinde bulunan tuğlaların miktarı ye değeri nedir? Bu tuğlalar kimin zimmetindedir? 
Erimeden ve diğer zararlardan kim sorumludur? Şu ana kadarki zarar ne kadardır? 

4. Tesis için bu yıl da yeterli ödenek sağlanamaz ise, malın asıl sahibi olan Özel İdare Müdür
lüğüne devri yapılacak mıdır? 

5. İşin 1997 yılında tamamlanabilmesi için bütçenin ilgili tertibine ne kadar ödenek konulma
sı gerektiği konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Bütçe ile ilgili biriminiz bu konuyu, bütçenizin 
ilgili tertibinden ne kadar ödenek talebiyle DPT'ye intikal ettirmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Niğde İli ile ilgili aşağıdaki sorularımın Spordan sorumlu Sayın Devlet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 13.9.1996 
Akın Gönen 

Niğde 

Niğde'de yüzme havuzu inşaatının devam ettiği arsanın Niğde Belediyesince bu yatırımın 10 
yılda tamamlanması şartıyla verildiğini ve sürenin'dolmasına üç yıllık bir zaman kaldığını, aksi hal
de arsanın geri alınacağını biliyor musunuz? 1997 yılında bu işe ne kadar ödenek aynlırsa iş süre
sinde bitirilecektir? 

: • ' . . " " • T . C . 

Devlet Bakanlığı. . 1.11.1996 
Sayı: B.02.0.019-0.00.00.00-0845 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi;: 7.10.1996 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-3630 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ile tarafımdan cevaplandırılması istenilen 7/1287-3310,7/1310-3414 ve 7/1311-3414 

sayılı yazılı soru önergelerine verilen cevaplar ekte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. Bahattin Şeker 

Devlet Bakanı 
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Niğde Milletvekili Sayın Akın Gönen'in, T.B.M.M. Başkanlığına vermiş olduğu 13.9.1996 ta

rih ve 7/1310-3413 sayılı soru önergesinde sorulan hususlar ve cevapları aşağıda belirtilmiştir. 

Soru 1. Niğde İli Ulukışla ilçesindeki Bolkar dağı tesisleri inşaatının 3 yıldır atıl halde bekle
tildiğini biliyor musunuz? 

Cevap 1. Bolkardağı tesisleri 12.4.1995 tarihinde ihalesi yapılarak işe başlanmıştır. 

Soru 2. İnşaat bu yıl da tamamlanmaz ise tesisin çökebileceğini tespit etmişler midir? Bir tek
nik rapor hazırlanmış mıdır? Çökme olursa sorumlusu kim olacaktır? 

Cevap 2. Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce oluşturulan heyet tarafından 10.10.1995 tarihin
de inşaat incelenmiş ve uzun süreden beri sıvasız duran betonarme karkasın biraz daha kaliteli sı
va ile takviye edilmesi sonucu inşaatta betonarme ile ilgili herhangi bir problemin çıkmayacağı ka
naatine varılmıştır. 

Soru 3. İnşaat yerinde bulunan tuğlaların miktarı ve değeri nedir? Bu tuğlalar kimin zimme
tindedir? Erimeden ve diğer zararlardan kim sorumludur? Şu ana kadarki zarar ne kadardır? 

Cevap 3. İnşaat yerinde 3 yıl önce inşaat mahalline getirilen tuğlalar (yarım kamyon) gerek 
meteorolojik şartların gerekse çevrede bulunan şahısların etkisi nedeni ile bu süre zarfında evsafı
nı kaybederek kullanılamaz hale gelmiştir. Söz konusu tuğla ihzaratı işin Genel Müdürlüğümüz ta
rafından ihale edilmesinden önce gerçekleşmiştir. Dolayısıyla sorumluluk Genel Müdürlüğümüz
de değil İl Özel İdaresindedir. 

Soru 4. Tesis için bu yıl da yeterli ödenek salanamaz ise, malın asıl sahibi olan Özel İdare Mü
dürlüğüne devri yapılacak mıdır? 

Cevap 4. 1996 yılında ödeneklerin kısıtlı olmasından ödenek temin edilememiştir. Devir söz 
konusu değildir. 

Soru 5. İşin 1997 yılında tamamlanabilmesi için bütçenin ilgili tertibine ne kadar ödenek ko
nulması gerektiği konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Büçte ile ilgili biriminiz bu konuyu, büt
çenizin ilgili tertibinden ne kadar ödenek talebiyle DPT'ye intikal ettirmiştir. 

Cevap 5. 1997 yılında işin bitirilmesi için 1996 yılı eskalasyonuna göre 44 000 000 000.-TL. 
ödenek gerekmektedir. 1997 yılı bütçesi için ilgili birimler çalışmalar yapmaktadır. 

. Not; Yazılı Soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. * 

19.— Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde Özel İdare Müdürlüğü yurt binası için ayrılan 
ödeneğe ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam 'in yazılı cevabı (7/1313) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Niğde İli ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. ( 13.9.1996 

Akın Gönen 
Niğde 

Niğde İlinde üniversite öğrencilerinin barınma ve yurt problemlerinin had safhada olduğunu 
ve bunun her an için bir asayiş sorunu yaratabileceğini biliyor musunuz? 

Niğde'de Özel İdare Müdürlüğü tarafından yaptırılmakta olan ve küçük bir destekle kısa süre
de hizmete sunulabileceği bilinen yurt binasının Kredi ve Yurtlar Kurumunca 1996 yılında ödenek 
yetersizliği nedeniyle alınamadığını ve hizmete sunulamadığını biliyor musunuz? Bu ihtiyacı ive
dilikle karşılamak amacıyla ilgili kurumun (Kredi ve Yurtlar Kurumu) bütçesinde 1997 için yeter-
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li ödenek teklifi yapılmış mıdır? Yapılmamışsa DPT ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bu 
amaçla yeterli ödenek konulması yönünde bir çalışma var mıdır? v 

T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı. 30.10.1996 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2878 

Konu: Soru Önergesi * . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 7.10.1996 tarih ve GNS.0.10.00.02.3635-7/1313 sayılı yazısı. 

Niğde Milletvekili Sayın Akın Gönen'in "Niğde Özel İdare Müdürlüğü yurt binası için ayrı
lan ödeneğe ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Niğde Özel İdare Müdürlüğü tarafından yaptırılan yurt inşaatı tamamlandığında Kredi Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğünce derhal teslim alınıp hizmete sunulacağı Valiliğe bildirilmiştir. 

Ayrıca 1997 Yılı Yatırım Programı teklifinde 500 öğrenci kapasiteli yurt binası yapımı yer al
mıştır. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Mehmet Sağlam 

Millî Eğitim Bakanı 
20. -Antalya Milletvekili Yusuf Öztop'un, eğitim ve öğretimde yaşanan yetersizliklerin gide

rilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'in yazılı cevabı (7/1330) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ederim. 

' Yusuf Öztop 

Antalya 
1996-1997 ilk-orta öğretim yılı 16 Eylül 1996 tarihinde her yıl olduğu gibi sorunlu olarak baş

lıyor. 

Okulsuzluk, öğretmensizlik, eğitim ve öğretim araçlarındaki yetersizlik, eğitim ve öğretimde
ki kalitesizlik, laik eğitim sistemindeki yozlaşma, kapalı okullar, öğretmenlerin durumları başlıca 
sorunları oluşturuyor, 

1. Bakanlık olarak bu sorunların giderilmesi için hangi çalışmaları yapıyorsunuz? 

2. 21. yüzyılın bilgi çağı olacağından hareketle çocuklarımızı bu çağa yetiştirmek için zorun
lu eğitimi sekiz yıla ne zaman çıkarmayı düşünüyorsunuz? 

3. Okulsuz ve öğretmensiz yerleşim yerlerimiz varmı? Varsa sayıları nedir? 
4. Öğretmensiz ilkokullarda vekil öğretmen görevlendirmeyi düşünüyor musunuz? Düşünü

yorsanız kaç vekil öğretmen görevlendireceksiniz? 
5. Yıllardır köy ilkokullarında çok zor şartlarda eğitim ve öğretime hizmet eden vekil öğret

menleri belli bir kurstan geçirdikten sonra kadrolu hale getirmeyi düşünüyor musunuz? 
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Millî Eğitim Bakanlığı 4.11.1996 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2924 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 7.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.3637-7/1330 sayılı 
yazısı. 

Antalya Milletvekili Sayın Yusuf Öztop'un "Eğitim ve Öğretimde yaşanan yetersizliklerin gi
derilmesine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Eğitimde kalitenin artırılmasının temel unsurlarının başında Öğretim programları, eğitim 
araçları ve ders kitapları gelmektedir. Öğretim programlarını geliştirme çalışmaları öğretim üyele
ri, alan uzmanları ve öğretmenlerden oluşturulan komisyonlarca yapılmaktadır. Eğitim araçları ve 
ders kitaplarının içerikleri ile ilgili değişme ve gelişmeler, ders programlarının geliştirilmesi çalış
malarına bağlı olarak devam etmektedir. 

Okul ve kurumların öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere yeniden öğretmen alınması ile ilgi
li gerekli işlemler tamamlanıp, atamalar İllere en kısa zamanda yapılacaktır. 

2. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun Geçici 2 inci maddesinde, ortaokullar yurt sat
hına yaygınlaştırıldıktan sonra, kanunla ayrıca belirleninceye kadar, ilköğretim sadece ilkokul bö
lüğünün zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bu alanda yeterli alt yapı sağlandığı takdirde zorunlu eğitim 
süresi 8 yıl'a çıkarılacaktır. 

3. Okulu olmayan köy sayısı 1 100'dür. Öğretmensizlikten ise 1 284 okul kapalıdır. 
4. Öğretmensiz okulların ihtiyacı 1996 yılı 2 nci atama döneminde müracaat edenlerle karşı

lanacağından, vekil öğretmen görevlendirilmesi düşünülmemektedir. 

5. Vekil öğretmenlerin kurstan geçirilerek asil öğretmen olarak atanmaları mümkün olama
maktadır. 

Arz ederim. Prof. Dr. Mehmet Sağlam 
Millî Eğitim Bakanı 

21, - Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un, Karadeniz Sahil Yolu projesinin Bolaman-Perşembe 
etabı ihalesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın yazılı cevabı (7/1331) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı soruların, Bayındırlık ve iskân Bakanı Cevat Ayhan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanması için İçtüzüğün 96 ncı maddesince gereğini arz ederim. 

Müjdat Koç 
Ordu 

Soru 1. Karadeniz Sahil Yolu olarak bilinen D-10 Karayolunda akan trafik özellikle Bolaman-
Perşembe arasında durma noktasına gelmektedir. Bunun getirdiği olumsuzlukla sürücüler hata yap
maya âdeta psikolojik olarak itilmektedir. Kazalara yolaçan hatalardaki psikolojik boyut bilinirken 
göz göre göre kaza haberleri beklenmekte midir yoksa sözü edilen etapta acilen bir rahatlatıcı ön
lem düşünülmekte midir? 
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Soru 2. Karadeniz Sahil Yolu projesinin etap etap ihale edildiği bilinmektedir. Ancak sürücü

lerimiz ve halkımız, çektikleri bu çilenin bir an önce sona ermesini beklemektedirler. Bu amaçla 
Bolaman-Perşembe etabının ihalesine ağırlık ve öncelik verilmesi planlanmakta mıdır? 

T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 30.10.1996 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/7600 

Konu : Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 7.10.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3642 sayılı yazısı. (7/1331) 
İlgi yazı ekinde alınan, Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru 

önergesi incelenmiştir. 

Soru 1. Karadeniz Sahil Yolu olarak bilinen D-10 Karayolunda akan trafik özellikle Bolaman-
Perşembe arasında durma noktasına gelmektedir. Bunun getirdiği olumsuzlukla sürücüler hata yap
maya âdeta psikolojik olarak itilmektedir. Kazalara yolaçan hatalardaki psikolojik boyut bilinirken 
göz göre göre kaza haberleri beklenmekte midir yoksa sözü edilen etapta acilen bir rahatlatıcı ön
lem düşünülmekte midir? 

Soru 2. Karadeniz Sahil Yolu projesinin etap etap ihale edildiği bilinmektedir. Ancak sürücü
lerimiz ve halkımız, çektikleri bu çilenin bir an önce sona ermesini beklemektedirler. Bu amaçla 
Bolaman-Perşembe etabının ihalesine ağırlık ve öncelik verilmesi planlanmakta mıdır? 

Cevap 1-2. Doğu Karadeniz Sahil Yolunda bölünmüş yol olarak yapımı düşünülen, toplam 
561 km.lik yolun 345 km.lik kesiminde çılışmalar sürdürülmekte, 216 km.lik kesimin ise ihale ha
zırlıkları devam etmektedir. 

Bolaman-Perşembe arasında yapılacak yeni yol varyant olarak mevcut yoldan ayrılacak olup; 
uzunluğu 28 km.dir. Bu kesimin bölünmüş yol proje çalışmaları da sürdürülmektedir. 

Doğu Karadeniz Sahil Yolunda, ayrılabilen ödenekler nispetinde çalışmalar sürdürülmekte ve 
Samsun-Sarp arasının bölünmüş yol olarak tamamlanabilmesi için de 1997 yılı fiyatlarıyla yakla
şık 151 Trilyon TL. ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Cevat Ayhan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

22. - Hatay Milletvekili Nihat Matkap 'in, son gelişmeler karşısında Çekiç Güç'ün işlevine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan 'in yazılı cevabı (7/1332) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Nihat Matkap 
CHP Grup Başkanvekili 

Hatay 

Bilinen adıyla Çekiç Güç'ün en temel varlık nedeni Kuzey Irak'taki Kürtleri ve Türkmenleri 
korumak olarak açıklana gelmiştir. Kuzey Iraktaki son gelişmeler karşısında, "Huzur Harekâtı" 
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olarak adlandırılan ve Çekiç Güç'ün konuşlanmasını sağlayan kararlar ve uygulama belirsizleşmiş-
t i r . " • ' , . . . • • 

1. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e bağlı birlikler ve örgütlerin bölgede kontrolü sağla
ması nedeniyle, Çekiç Güç'ün işlevi bitmiş midir? 

2. Çekiç Güç, Zaho'dan ayrılarak Türkiye'ye gelmiş midir? Gelmiş ise Türkiye'de konuşlan
dırılacak mıdır? Nerede konuşlandırılacaktır? 

3. Şayet Çekiç Güç işlevini tamamlamış ise, ilgili ülke ve kuruluşlar düzeyinde yeni bir giri
şiminiz oldu mu? Bu gerekçeyle, Çekiç Güç'ün ülkemizde konuşlandırılmasına son vermeyi düşü
nüyor musunuz? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı • . ' " . ' . 4. İ l . 1996 

Kanun: 1996/901-AÖ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Devlet Bakanlığının 18.10.1996 tarihli ve B.02.0.0010/00719 sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Nihat Matkap tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen ve ilgi ile tarafım

dan cevaplandırılması istenilen 7/1332 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Turhan Tayan 

Millî Savunma Bakanı 

Hatay Milletvekili Nihat Matkap Tarafından Verilen 7/1332 Sayılı 

Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. Çekiç Güç olarak bilinen Provide Comfort (Huzuru Temin) Harekatı, körfez savaşını taki
ben Kuzey Irak'ta çıkan toplu göç harekâtının tekrarlanmasını önlemek ve bölgede tesis edilmiş 
bulunan sükûnetin devamını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 6 Nisan 
1991 tarihinde kabul ettiği 688 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Temmuz 1991 
tarihli kararı ile başlatılmıştır. 

Harekâtın başladığı 1991 yılından bugüne kadar bölgedeki otorite boşluğu devam etmektedir. 
Her ne kadar, son gelişmeler sonucunda bölgede ateşkes sağlandığı görüntüsü olmuşsa da, zaman 
zaman taraflar arasında silahlı çatışmalar çıkmaktadır. Özellikle, Barzani ve Talabani arasındaki 
anlaşmazlıklar ve Merkezi Irak Yönetimi ile yeterli diyalogun kurulamamış olması, bölgedeki is
tikrarsızlığın ve belirsizliğin devam edeceğini göstermektedir. 

Ayrıca, harekâtın devam etmesinin Türkiye açısından aşağıda belirtilen konularda bazı avan
tajlar sağladığı da bilinen bir gerçektir. 

-Türkiye'ye doğru ileride olabilecek muhtemel bir göç hareketini önlemektedir. 
- PKK'ya karşı yürütülen mücadelede, Silahlı Kuvvetlerimize Kuzey Irak'ta sınır ötesi hare

ket serbestisi sağlamaktadır. 
- Koalisyon ülkeleri, Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü mücadeleye uluslararası platform

larda destek vermekte ve PKK'nın bir çok batılı ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilme
sine yardım etmektedir. 
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- Kuzey Irak'taki diğer ülke fâaliyetlerinin daha kolay bir şekilde takip edilmesini sağlamak

tadır. 

- Kuzey Irak'taki Türkmenlerin tarafımızdan örgütlenmesi ve daha etkili bir denge unsuru ha
line gelmeleri mevcut şartlar altında daha kolay olmaktadır. 

Yapılan bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Çekiç Güç Harekâtının; Türkiye'ye özellik
le PKK ile mücadelesinde sağladığı avantajlar nedeniyle, Kuzey Irak'taki otorite boşluğu gideril
meden BM Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Kararı doğrultusunda Kuzey Irak halkı ile Irak Yöne
timi arasında bir diyalog kurulmadan ve gerekli siyasî koşullar oluşturulmadan, bu aşamada bütü
nüyle kalkması sakıncalı görülmektedir. 

2. Çekiç Güç Kuvvetinin bir alt unsuru olarak, Askerî Koordinasyon Merkezi (AKM); 1991 
yılında, Kuzey Irak'ta insanî yardım harekatı ile ilgili kuruluşlar, Irak askerî personeli ve mahallî 
halk arasında doğrudan irtibat sağlamak amacıyla, Zaho/Kuzey Irak'ta faaliyetine başlamıştır. 
AKM Komutanlığı, Eş Komutanlık statüsünde Türk ve ABD'li Albaylar tarafından yürütülmekte 
olup, AKM 2-3 Eylül 1996 tarihinde Zaho'dan İncirlik/Adana'ya intikal etmiştir. 

Belirtildiği üzere, güvenlik nedeniyle Zaho/Kuzey Irak'tan Türkiye'ye gelen Çekiç Güç'ün 
kendisi değil, Çekiç Güç'ün bir alt unsuru olan ve 21 personelden oluşan Askerî Koordinasyon 
Merkezidir. Çekiç Güç olarak bilinen Birleşik Görev Kuvveti Komutanlığı ise; harekâtın başlangı
cından bugüne kadar, Adana/İncirlik'ten faaliyetini sürdürmektedir. 

3. 31 Aralık 1996 tarihinde süresi dolacak olan Çekiç Güç'ün süresinin uzatılıp uzatılmaya-. 
cağına Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecektir. Ancak, Çekiç Güç olarak adlandırılan Hu
zuru Temin Harekâtının, bölgeye ilişkin temel güvenlik mülahazamız içerisinde yer alan 1991 yı
lındaki göç olayının tekrar yaşanmasına mani olunması, PKK ile yapılan mücadelede sağladığı ba
zı imkânlar ve bölgede istikrarın henüz temin edilememiş olması nedeniyle bu Ortamda işlevini he
nüz tamamlamadığı değerlendirilmektedir. 

Bu durum muvacehesinde kamuoyunda Çekiç Güç Harekâtının icrası sırasında oluşan endişe
leri gidermek için, "İstihbaratın Paylaşımı", "Çekiç Güç Uçuşlarının Azaltılması" ve "Silah Yük
lerinin Sınırlandırılması", "Uygulama Esasları Belgesi" ve "Angajman Kuralları" gibi konularda, 
ilgili ülke ve makamlar düzeyinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Turhan Tayan 

Millî Savunma Bakanı 

23. - Niğde Milletvekili Akın Gönen 'in, Ankara-Adana otoyoluna ilişkin sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın yazdı cevabı (7/] 339) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara-Adana Otoyolu ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla, ' 13.9.1996 

Akın Gönen 

Niğde 

Türkiyenin en yoğun yük ve yolcu taşımacılığına sahip olan Ankara-Adana Otoyolunun yapı
mı Pozantı'da durmuştur. Pozantı-Ulukışla-Niğde istikameti ve Ankara-Niğde yönünde yatırımın 
son durumu nedir ve çalışmalar neden durmuştur? Çalışmalar 1997 İnşaat mevsiminde başlayacak 
mıdır ve hedef olarak ne zaman tamamlanılması düşünülmektedir? 
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'. T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 4.11.1996 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği . 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/7656 

Konu : Niğde Milletvekili Akın Gönen'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 7.10.1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-3642 sayılı yazısı. (7/1339) 

İlgi yazı ekinde alınan, Niğde Milletvekili Akın Gönen'in Bakanlığımıza yönelttiği yazılı so
ru önergesi incelenmiştir. 

Soru : Türkiye'nin en yoğun yük ve yolcu taşımacılığına sahip olan Ankara-Adana Otoyolu
nun yapımı Pozantı'da durmuştur. Pozantı-Ulukışla-Niğde istikameti ve Ankara-Niğde yönünde 
yatırımın son durumu nedir ve çalışmalar neden durmuştur? Çalışmalar 1997 inşaat mevsiminde 
başlayacak mıdır ve hedef olarak ne zaman tamamlanılması düşünülmektedir? 

Cevap: Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 1996 yılı proje yatırım programında 91E040150 
proje numarası ile yer.alan Ankara-Pozantı Otoyolunun Ön Proje ve Mühendislik Hizmetleri ihale 
edilmiş olup, ön proje çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların 1997 yılı sonunda tamamlan
masını müteakip söz konusu otoyolun uygulama projeleri, Çevresel Etki Değerlendirme Mühendis
lik Hizmetleri ve Fizibilite Etütleri ihale edilecektir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının talimatına göre; ancak yukarıda belirtilen Uygula
ma Projeleri, ÇED Hizmetleri ve Fizibilite Etütlerinin tamamlanmasından sonra adı geçen Otoyo
lun yapım yatırım programına alınması mümkün olabilecektir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Cevat Ayhan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

24. - Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız'm, Diyanet İşleri Başkanlığından genel ve katına 
bütçeli kuruluşlara yapılan personel nakillerine, ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nevzat Ercan 'm 
yazılı cevabı (7/1358) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nevzat Ercan tarafından yazılı olarak tarafıma bil
dirilmesini saygılarımla arz ederim. 23.9.1996 

Mustafa Yıldız 
Erzincan 

Son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığında görevli personelin, tüm Bakanlıklar dahil genel ve 
katma bütçeli kuruluşlara naklen atandığı basın ve görsel-yayın açıklamalarından anlaşılmaktadır. 

1. Bakanlığınız döneminde Bakanlığınıza bağlı Diyanet İşleri Bakanlığından genel ve katma 
bütçeli kuruluşlarından hangilerine kaç personel naklen atanmıştır? 

2. Diyanet İşleri Başkanlığında görevli bu personelin başka kuruluşlara naklen atanmalarında 
Diyanet İşleri Başkanlığı kadroları boşaltılarak bu kadrolara dışarıdan İmam Hatip kökenli perso
nelin atanmasını sağlamak ve "Doldur-Boşalt" prensibi düşünülerek sistemli bir şekilde devlet kad
rolarının işgal edilmesi mi düşünülmektedir? 
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Başbakanlık 24.10.1996 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.02.1.DİB.0.61.012/964 

Konu : Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 7.10.1996 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1358-3469/9700 sayılı yazınız. 
Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Yıldız'ın ilgi yazı eki soru önergesine verilen cevap ili

şikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. Nevzat Ercan 

Devlet Bakanı 

Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Yıldız'ın 23.9.1996 Tarihli ve 7/1358-3469 Sayılı Soru 
Önergesine Verilen Cevap 

Bakanlığım döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan perso
nelden genel ve katma bütçeli kuruluşlara 79 kişi naklen atanmıştır. , ' • 

Naklen atanan personelimizden; 7 kişi Millî Eğitim Bakanlığına, 7 kişi Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığına, 1 kişi Sağlık Bakanlığına, 25 kişi İçişleri Bakanlığına ve (Bağlı Kuruluşlarına, 2 kişi 
Kültür Bakanlığına, 1 kişi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, 2 kişi Yüksek Öğretim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne, 9 kişi Üniversitelere, 25 kişi Mahallî İdarelere (Belediyeler) 
naklen geçmiştir. 

25. - Adıyaman Milletvekili Celal Topkari'in, İçel-Anamur-Anıtlı Köyü Alan İlkokulunda ya
şanan bayrak yırtma ve Atatürk büstünü kırma eylemine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet 
Ağar'in yazılı cevabı (711359) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Mehmet Ağar tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını arz ederim. 
Saygılarımla. 23.9.1996 

Celal Topkan 
Adıyaman 

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre 11 veya 12 Ağustos 1996 günü İçel İli, Anamur İlçesi
ne bağlı eski adı Kaledran yeni adı Anıtlı olan köyün, Alan İlkokulu yakınındaki Seymenler Tatil 
Sitesinden gece okul bahçesine gelen sakallı 3 kişi bayrak direğindeki bayrağı indirip yırtıyorlar ve 
bahçedeki Atatürk büstüne saldırıp büstü kırıyorlar. 

Bu durum köyün yetkilileri tarafından jandarma karakoluna bildiriliyor. Acı olan jandarma ko
mutanının yırtılan bayrak ve kırılan Atatürk büstü konusunda yaptığı tespitin ve tuttuğu tutanağı 
üst makamlara bildirmeden kapatmasıdır. Olay vahimdir ve Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelik
lerinin gelecekteki korunması ve güvencesi açısından düşündürücüdür. 

1. Olaya neden olan kişilerin bulunup cezalandırılmasını, 
2. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün büstlerine yeni dönemle birlikte oluşması muh

temel saldırılara karşı gerekli önlemlerin alınmasını ve görevli kişilerin bu konuda uyarılmasını, 
3. Olayda görevinin gereğini yapmayan karakol komutanı hakkında işlem yapmayı düşünüyor 

musunuz? 
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İçişleri Bakanlığı 30.10.1996 
Jandarma Genel Komutanlığı 

HRK : 7500-45 l-96/ASYŞ.Ş.ŞİK.( 179578) 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

(Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı) 
İlgi : TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığının 

7.10.1996 gün A.01.0.GNS.0.10.00.02-3641 sayılı yazısı. 
1. Adıyaman Milletvekili Gelal Topkan'm, 12.8.1996 günü İçel-Anamur-Anıtlı Köyünde bu

lunan ilkokulun bahçesindeki Bayrağın indirilerek yırtıldığı, Atatürk büstüne saldırılarak kırıldığı, 
bu suçları okulun yakınındaki Seymenler Tatil Sitesinden gelen (3) kişinin işlediği ve olayı tespit 
eden Jandarma Karakolunun ise herhangi bir işlem yapmayarak, olayı örtbas ettiği iddiaları ile 
T.B.M.M. Başkanlığına vermiş olduğu yazılı soru önergesi ilgi ile alınmış, gerekli incelemeler ya
pılarak, tespit edilen hususlar müteakip maddelere çıkarılmıştır. 

2. Olay, Soru Önergesinde belirtildiği gibi vukua gelmemiş olup; oyun oynayan küçük çocuk
ların birbirlerini taşlamaları sonucu, büstün burun kısmında 1,5 cm. uzunluğunda, 1 cm. derinliğin
de bir parçanın kopması ve bayrağın aynı gece aşırı fırtınadan dolayı ipinin çözülerek yere düşme
si sonucunda meydana geldiği belirlenmiştir. 

3. Soru : "Olaya neden olan kişilerin bulunup cezalandırılmasını." 
Cevap : Olayın yukarıda belirtilen şekilde cereyan etmesinden dolayı suçluların bulunup ya

kalanmaları mümkün olamamıştır. Olayla ilgili tahkikat dosyası Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı
na intikal ettirilmiş olup, soruşturmaya bu mercice devam edilmektedir. 

5. Soru : "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün büstlerine yeni dönemle birlikte oluş
ması muhtemel saldırılara karşı gerekli önlemlerin alınmasını ve görevli kişilerin bu konuda uya
rılmasını." ' • , 

Cevap : Olayda kasıt unsuru olmadığı kanaatine varılmaktadır. 
6. Soru: "Olayda görevinin gereğini yapmayan karakol komutanı hakkında işlem yapmayı dü

şünüyor musunuz?" 

Cevap : Olayda Jandarma Karakol Komutanının davranışlarında herhangi bir suç unsuruna 
rastlanılmaması nedeni ile hakkında idarî işlem yapılmasına gerek görülmemiştir. Ancak Adlî tah
kikat evrakı Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup, Karakol Komutanının suçlu görül
mesi durumunda, adlî (cezaî) işlemin uygulanması mümkün olabilecektir. 

7. Sonuç olarak; Soru Önergesinde belirtilen, Bayrağın indirilerek yırtılması ve Atatürk büs
tüne saldırılarak kırılması olaylarının doğru olmadığını, bu iddianın Seymenler Sitesi sakinleri ile 
Anıtlı Köyü halkının arasını açmaya çalışan bazı şahıs veya şahıslarca kasıtlı olarak ortaya atıldı
ğının değerlendirildiğini, bilgilerine arz ederim. 

Mehmet Ağar 

İçişleri Bakanı 
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26. -İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bir öğrencinin annesinin Alman asıllı olması 

gerekçesiyle GATA'ya alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Turhan Ta
yan'in yazılı cevabı (711362) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Turhan Tayan tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

1. Atilla Tiryaki adlı öğrencinin annesinin Alman asıllı olması gerekçesiyle GATA'ya alınma
dığı doğru mudur? 

2. Doğruysa bu çağ dışı anlayışa sebep olan bu tip uygulamalara son vermek için ne gibi ted
birler düşünmektesiniz? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 25.10.1996 

Kanun : 1996/862-AÖ 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 7.10.1996 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/1362-3481/9741 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen ye İlgi ile cevaplandırılması isteni
len "Bir öğrencinin annesinin Alman asıllı olması gerekçesiyle GATA'ya alınmadığı iddiasına iliş
kin" 7/1362 sayılı Yazılı Soru Önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Turhan Tayan 

Millî Savunma Bakanı 

. İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı Tarafından Verilen 7/1362 Sayılı Yazılı Soru 

Önergesinin Cevabı 

Atilla Tiryaki isimli kişi, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi sınavı sonucunda 575 730 pu
an alarak GATA Askerî Tıp Fakültesinde yapılacak mülakat sınavına girmeye hak kazanmıştır. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi (GATA) Yönetmeliğinin 72 nci maddesine göre; adayların 
GATA Askerî Tıp Fakültesine kesin kayıt kabullerinin yapılabilmesi için, yapılacak olan mülakat 
sınavlarında da başarılı olmaları gerekmektedir. 

GATA Askerî Tıp Fakültesine yerleştirilen adayların mülakat sınavları 2-3 Eylül 1996 tarih
lerinde yapılmış olup, anılan kişi de bu sınavlara iştirak etmiştir. 

GATA Askerî Tıp Fakültesi Kayıt-Kabul Yönergesine göre; mülakat sınavında başarılı olun
ması için, adayın 100 üzerinden yapılan değerlendirmede 70 ve daha yukarı not alması gerekmek
tedir. 

Yapılan sınav neticesinde, aday Atilla Tiryaki 60 puan almış ve mülakat sınavında başarısız 
olmuştur. 

- 177 - • ' 



T.B.M.M. B : 1 3 5 .11 .1996 0 : 2 
Belirtilen nedenlerle; anılan kişinin GATA Askerî Tıp Fakültesine alınmamasının nedeni ta

mamen mülakat sınavında başarılı olamamasına bağlı olup, bu kişinin annesinin Alman asıllı ol
ması gerekçesiyle GATA'ya alınmadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 

Arz ederim. 

Turhan Tayan 

Millî Savunma Bakanı 
27. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, "İslam" isimli dergiye ilişkin sorusu ve Millî 

Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın yazılı cevabı (7/1372) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yazılı soru önergemin Millî Eğitim Bakanınca yazılı yanıtlanması isteğimin İçtüzük hüküm
lerine göre gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

"İslam" isimli derginin 6 ncı sayfasında "Dergimiz Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı, Yayımlar Dairesi Başkanlığının" 15.6.1992 tarih ve 611 sayılı kararıyla "Lise 
ve dengi okul" öğrencilerine tavsiye edilmiştir. Bilgisi yer almaktadır. 

Sözkonusu derginin 157 sayısının 12-13 sayfalarında açıkça Cumhuriyetimizi ve Başkent An
kara'yı islamî esaslara uymadığı gerekçesi ile yermekte, Kültür ve kimliğimizin, kutsal kitaplarla 
beslenen düşüncelere dönülmesi gerektiği, Cumhuriyetin buna engel olduğu, İslamın ana kaynak
larından hareketle, kültürel, sosyal ve siyasal yapı, yeni baştan kurulmalıdır. Diye yazılmaktadır. 

Sorular: 

1. A) Sayın Bakan sözkonusu dergiyi okuyabildiniz mi? 

B) Millî Eğitim Bakanlığından öğrencilere tavsiye edilen bu tür diğer dergileri inceletiyor 
musunuz? 

2. Bugüne kadar inceletmediyseniz bu uyarımız üzerine inceletecek misiniz? 

3. İnsanlarımızın din ve vicdan inançlarına saygılı olduğumuzu belirterek, Ülkemizin kültürel, 
sosyal ve siyasal yapılanmasını yeni baştan kurulması iddiasını yani Cumhuriyeti kaldırıp, şeriat 
düzenini öneren yazıları içeren bu dergiyi "Lise ve dengi okul öğrencilerine" tavsiye eden Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı daireniz 611 sayılı kararını iptal etmeyi düşünüyor musunuz? 

Bu konuda ne yapacaksınız? 

TC. 
Millî Eğitim Bakanlığı 30.10.1996 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2880 

Konu : Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 7.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.3637-7/1372 sayılı 
yazısı. 
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Muğla Milletvekili Sayın Zeki Çakıroğlu'nun "İslam" isimli dergiye ilişkin yazılı soru öner

gesi incelenmiştir. 

1. Kitap, dergi, atlas ve benzeri basılı eğitim araçları ile basılı olmayan eğitim araçları için tav
siye talebiyle Bakanlığımıza yapılan başvurular "Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme 
Yönetmeliği" esaslarına göre incelettirilmektedir. 

2. İslam Dergisinin 104 üncü sayısına Bakanlığımızın 9.6.1992 tarih ve 3532 sayılı yazısıyla 
tavsiye verilmiştir. Ancak yazar ve yayınevi, her sayısı için Bakanlığımızdan tavsiye alması gere
kirken tavsiye almayıp, diğer sayılardan da 104 üncü sayı için alınan tavsiye karar tarih ve sayısı
nı kullanmışlardır. 

3. Derginin uygunluk kararı 8.10.1996 tarih ve 113/6 sayılı Onayımızla iptal edilmiş olup, ya-
yımevine de bildirilmiştir. 

Arz ederim. Prof. Dr. Mehmet Sağlam 
Millî Eğitim Bakanı 

28. - Aydın Milletvekili Fatih Atay 'in, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Kültür Bakanı İsmail Kahraman'in yazılı cevabı (7/1384) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasının sağlanmasını saygı
larımla arz ederim. 

Fatih Atay 
Aydın 

1. 1993 yılında Avrupa Konseyi "Müze Özel Ödülü" almış Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
nin kilisesini camiye dönüştürme isteğiniz mevcuttur. Bu isteğiniz Taksim Meydanında cami yap
ma, Ayasofya'yı ibadete tekrar açma, Topkapı surlarını yıkma gibi arzularınızın ve faaliyetlerini
zin bir devamı mıdır? Tarihî ve turistik önemi olan bu yerlerin ibadethane olarak düzenlenmesi, 

2. Şu anda tarihî belde olarak yer alan pek çok yerin gezip görülecek durumlarına rağmen, ço
ğunun ancak % 5 - % 10'luk bölümlerinin kazılarının bitirildiği herhalde malumunuzdur. Tarihî 
eserlerin kazı ya da diğer arkeolojik incelemeleri kalabalık bir uzman kadrosu yıllar süren çalışma
larına dayanır. Benzer bir çalışma bilim adamlarınca yapılmış, bulgular yorumlanmış ve 1/1 ölçe
ğinde gemi inşaası yapılmıştır. 

Buna rağmen geminin hayal ürünü olduğunu iddia ederken neyi kastetmek istediniz? 
3. Tarihî eserler bütünlükleri ile dikkat çekici ve bilgi verici özelliklerine sahip olurlar. Onla

rın egzotik havasını veren yine bu bütünlüğüdür. Oraya bir camii yapmak bu açıdan tüm turistik 
değerini yitirmesine neden olmaz mı? 

4. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü "Oğuz Alpözen'i" Ağrı'ya tayinini çıkartma iste
ğiniz iktidara geldiğinizden beri laik kadroları "sürgün" etme faaliyetlerinizin devamı mıdır? 

T.C. 
Kültür. Bakanlığı 1.11.1996 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940-479 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Devlet Bakanlığının 21.10.1996 tarih ve B.02.0.0010/0081 sayılı yazısı. 
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Aydın Milletvekili Sayın Fatih Atay'ın Sayın Başbakana tevcih ettiği ve Bakanlığımca cevap

landırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. İsmail Kahraman 

Kültür Bakanı 
Cevap 1. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin bulunduğu Bodrum kalesindeki kilisenin cami

ye çevrilme işlemi 1532 yılında Kanunî Sultan Süleyman'ın Bodrum Kalesini fethinden sonra ger
çekleşmiştir. 

Topkapı Surlarını yıkma gibi, herhangi bir konu bugüne kadar gündeme gelmemiştir, böyle bir 
düşüncemiz de olmamıştır ve olamaz. 

Cevap 2. Bodrum Kalesindeki cami içerisine oturtulan geminin ahşap parçalarının sualtı araş
tırmaları sonucu bulunan gemi kalıntısına ait olup olmadığının müze yetkililerinden sorulması sı
rasında, geminin yeni ahşap malzeme ile yapıldığının ifade edilmiş olması sebebiyle konunun bu 
şekilde değişik yorumlanmış olduğu kanaatindeyiz. 

Cevap 3. Soruda da belirtildiği üzere, tarihî eserlerin bütünlükleri ile dikkat çekici ve bilgi ve
rici özelliklerine sahip oldukları düşüncesinden hareketle kalenin bütünlüğünün bozulmaması için, 
mekanların orjinal kullanımının amaçları doğrultusunda değerlendirilmesi gerekir. 

Cevap 4. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Oğuz Alpözen'in Ağrı'ya tayininin çıkar
tılmak istendiği iddiası da diğer iddialar gibi hayalidir. Zira Ağrı'da müze teşkilatımız yoktur. 

29. - Muğla Milletvekili Zeki Çahıroğlu'nun, Muğla-Fethiye İlçe Belediye Başkanına ilişkin 
soruşu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'in yazılı cevabı (7/1389) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yazılı soru önergemin İçişleri Bakanınca yanıtlanması için içtüzük hükümlerine göre işleme 
konulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

Muğla İli Fethiye İlçe Belediye Başkanı Sayın Şakir Kardönmez hakkında görevi ile ilgili suç 
işlediği gerekçesi ile Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır. Dava Bakanlık Müfettişleri incele
mesine dayanmaktadır. 

Yine Fethiye basınında Sayın Kardönmez hakkında yazılanlar Sayın Kardönmez'in Fethiyeli-
lerin güvenini yitirdiği yolundadır. 

Sorular: 

1. Sayın Kardönmez'in dosyasından bilgilendirilmiş durumda mısınız? 
2. Hakkında Bakanlık Müfettişlerince yapılan inceleme sonucu Ağır Ceza Mahkemesinde da

va açılan Belediye Başkanını görevden almayı düşünüyor musunuz? 
3. Belediye Başkanı Sayın Kardönmez, başka bir partiden olsa yine görevde kalmasına göz yu-

marmıydınız? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı . ' 3L10.1996 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050MAH0650002/(80-84)96-80369 
Konu : Muğla Milletvekili Sayın Zeki Çakıroğlu'nun YazılııŞoru Önergesi. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3688-7/1389-3533-
10013 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Muğla Milletvekili Zeki Ça-
kıroğlu'nun "Muğla-Fethiye İlçe Belediye Başkanına ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil 
edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Muğla İli Fethiye Belediye Başkanı Şakir Kandönmez'in, Fetansaş A.Ş. Yönetim Kurulu Baş
kanı sıfatı ile işlediği iddia olunan suçla ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının 7.5.1996 
gün ve H.96/1502, K.96/62 sayılı Görevsizlik Kararı üzerine 24 6.1996 tarihli Bakan onayı ile Ma
hallî İdareler Kontrolörü görevlendirilmiş, inceleme ve soruşturma neticesinde düzenlenen raporda 
ilgilinin sözkonusu suça iştirak edip etmediğinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince ince
lenmesi kanaat ve sonucunda varılmıştır. Bu amaçla raporun bir örneği 16.10.1996 tarih ve 1637/54 
sayılı yazı ile adı geçen Bakanlığa gönderilmiştir. 

Ayrıca, 1996 yılı yaz teftiş programında yapılan denetim sırasında düzenlenen inceleme ve so
ruşturma raporunda, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 
Kanunu kapsamına giren suç unsuruna rastlandığından soruşturmanın Fethiye Cumhuriyet Başsav
cılığınca yapılması sonucuna varılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak Muğla Valiliğinden alman 24.9.1996 gün ve 984 sayılı yazıdan adı ge
çen Başsavcılıkça belediye başkanı hakkında 1996/3009 hazırlık nolu dosya ile Ağır Ceza Mahke
mesinde dava açıldığı anlaşılmıştır. 

Adı geçen belediye başkanı hakkında yargı organlarınca verilecek kararlar Uyarınca gereğinin 
yapılacağı muhakkaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ağar 
İçişleri Bakanı 

30. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Ay tekin'in, Tekirdağ'dan yayın yapan Olay TV'ye ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'm yazdı cevabı (7/1392) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tekirdağımızda Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından Olay TV elektriklerinin kaçak olarak kul
lanıldığını şikâyetler üzerine öğrenmiş bulunmaktayım. Hatta bu televizyonun elektriğini kesen ki
şi yasal bir işlem yapmasına karşın tayininin başka bir ile çıktığının varolduğu söylenmektedir. 
Sonradan tekrar geri getirilen bu kişi pasif görevler verilerek pasifize edildiği sanılmaktadır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın M. Recai Kutan'ın yazılı olarak aşağıdaki sorularıma 
yanıt vermesini saygılarımla arz ederim. 30.9.1996 

Fevzi Aytekiri 
Tekirdağ 

1. Devletin çıkarlarını koruyan kişiler neden sürgün görmektedir? 

2. Bu televizyon siyasî kişiliği olan bir kimseye ait olduğu için olaya politika mı karışmıştır? 
3. Olay TV'nin elektrikleri kaçak mıdır? 

4. Elektrikleri kaçak kullandığı kesinse ne gibi yasal işlem yapılmıştır? 
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T.C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 30.10.1996 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı..: B.15.0.APK.0.23-300/1491/17169 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: 10.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1392-3536/10016 sayılı yazınız. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Fevzi Aytekin'in tarafıma tevcih ettiği 7/1392-3536 esas nolu ya

zılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

M. Recai Kutan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Fevzi Aytekin'in Yazılı Soru Önergesi Ve Cevaplan 

(7/1392-3536) 
Tekirdağ'ımızda TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Olay TV elektriklerinin kaçak olarak 

kullanıldığını şikayetler üzerine öğrenmiş bulunmaktayım: Hatta bu televizyonun elektriğini ke
sen kişi yasal bir işlem yapmasına karşın tayininin başka bir İle çıktığının varolduğu söylenmek
tedir. Sonradan tekrar geri getirilen bu kişinin pasif görevler verilerek pasifize edildiği sanılmak
tadır. 

Soru 1 : Devletin çıkarlarını koruyan kişiler neden sürgün görmektedir? 
Cevap : TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nce Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nezdinde 

yapılan araştırmada olayla ilgili olarak herhangi bir elemanın tayininin yapılmadığı tespit edil
miştir. 

Soru 2 : Bu televizyon siyasi kişiliği olan bir kimseye ait olduğu için olaya politika mı karış
mıştır? . • • ' ' ' / . . , - . • 

Cevap : TEDAŞ Genel Müdürlüğünce yapılan araştırmada böyle bir şeyin söz konusu olma
dığı anlaşılmış olup, ayrıca herkese yasal prosedüre göre uygulama yapılmaktadır. 

Soru 3 : Olay TV'nin elektrikleri kaçak mıdır? 
Cevap : Kaçak elektrik kullandığı tesbit edilen Olay TV'nin elektirikleri 10.6.1996 tarihinde 

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kesilmiştir. 
Soru 4 : Elektrikleri kaçak kullandığı kesinse ne gibi yasal işlem yapılmıştır? 

Cevap : Kaçak elektrik kullanım tesbit tutanağı doğrultusunda tahakkuk ettirilen 90.610.000 
TL. kaçak eletrik bedelinin 28.6.1996 tarihinde ilgili firmadan tahsil edildiği ve aynı adı geçen fir
ma ile sözleşme yapılarak abonelik işleminin tamamlandığı anlaşılmış olup, belgeler ekte gönde
rilmektedir. 
Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 

31. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Ay tekin 'in, Tekirdağ İlindeki okullara yapılan öğretmen ata
malarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam 'in yazılı cevabı (7/1393) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tekirdağ ilinde okullar 3 üncü haftaya girerken açılmasına rağmen, yeniden atanmış öğret

menlerin değişik yerlere atamaları yapıldığını ve hatta başka şehirlere atandığını öğrenmiş bulun-
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maktayım. Millî Eğitim Bakanı sayın Mehmet Sağlam'ın yazılı olarak aşağıdaki sorularımı cevap
lamasını saygılarımla arz ederim. 30.9.1996 

Fevzi Aytekin 
Tekirdağ 

1. Atamalar neden okullar açıldıktan sonra yapılmıştır? 
2. Okullar açıldıktan sonra il içi ve il dışı atamalar yasal mıdır? 

T.C.. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2879 30.10.1996 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının A.01.0.GNS.0.10.00.02.3690-7/1393 sayılı yazısı. 
Tekirdağ Milletvekili sayın Fevzi Aytekin'in "Tekirdağ İlindeki okullara yapılan öğretmen 

atamalarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Öğretmen olarak atanacaklara kaynak teşkil eden üniversiteler temmuz ayı içerisinde me

zun verdiğinden, öğretmen alımıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması ve atanan öğretmenlerin okul 
ve kurumlarda görevlendirilmeleri okullar açılıncaya kadar tamamlanmıştır. Ancak, bazı branşlar
da öğretmen ihtiyaçlarının karşılanamaması üzerine yeniden öğretmen alınması ve ihtiyaç duyulan 
illere atamaların gerçekleştirilmesi en kısa zamanda yapılacaktır. 

2. Okullar açıldıktan sonra il içi ve il dışı atamalar Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Ku
rum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince yapık 
maktadır. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Mehmet Sağlam 

Millî Eğitim Bakanı 
32. - Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, 1996 yılı pamuk taban fiyatlarına ilişkin sorusu ve 

Sanayi ve Ticaret Bakam Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/1394) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın TARİŞ'ten sorumlu Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 1.10.1996 
Hasan Gülay 

Manisa 
1996 yılı Ege Pamuk üretim maliyeti 71 000 TL./Kg. dır. 
Sorular : 
1. 1996 yılı Ege Pamuk taban fiyatları 70 000 ve 77 000 TL./Kg. olarak açıklanmıştır. Bu fi

yat üretim girdi maliyeti gözönüne alındığında sizce uygun mudur? 
2. 1996 yılı taban fiyatlarını artırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı :B.140.BHİ.01 -277 30.10.1996 

Konu : Yazılı soru önergesi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi 10.10.1996 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1394-3538/10018 sayılı yazınız. 
Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın 1996 yılı pamuk taban fiyatlarına ilişkin olarak tarafım

dan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.' 
Bilgilerinizi Ve gereğini arz ederim. 

Yalım Erez 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın yazılı sorularına cevaplarımız 
Cevap : 1-2. 1996/97 iş yılı kütlü pamuk alım fiyatları Tariş Pamuk Tarım Satış Kooperatifle

ri Birliğince 38 randıman (BAZ) ST. 1 kalitesindeki ürün için 70 000 TL. olarak belirlenmiştir! 
Kütlü pamuk alım fiyatlarının belirlenmesinde anılan Birlik tarafından ürünün iç piyasa fiyat

ları, dış piyasa fiyatları ve Ege Bölgesi bazında yapılan kütlü pamuk maliyet çalışması sonuçları
nın gözetildiği anlaşılmıştır. 

Birlikçe bugüne kadar tesellüm edilen ST. 1 kalitesindeki kütlü pamuk ortalama alım fiyatı 74 
249 TL./Kg olup, bu rakam maliyetin üstünde bulunmaktadır. 

33. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat 'in, Maliye Bakanının Sivas E Tipi Kapalı Cezaevini zi
yaretine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in yazılı cevabı (7/1398) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini say

gılarımla arz ederim. 
Ayhan Fırat 

Malatya 
Cumhuriyet Üniversitesinin 1996-1997 eğitim ve öğretim yılının açılışı için Sivas'a giden Ma

liye Bakanı Sayın Şener'in açılıştan önce E Tipi Kapalı Cezaevine giderek buraya nakli yapılmış 
olan Madımak Oteli sanıklarını ziyaret ettiği malumdur. 

1. Bu ziyaret için Başsavcıdan izin alınmış mıdır? 
2. Bu ziyaretin amacı nedir? 
3. Sayın Şener hadisede hayatını kaybeden 37 yurttaşımızın veya yaralanan insanlarımızın her

hangi birinin ailesine karşıda aynı hassasiyeti gösterip başsağlığı veya geçmiş olsun dileğinde bu
lunmuş mudur? Eğer bulunmarnışsa ayrım yapmayı yeğleyen sayın bakanın bu tutumunu tasvip 
ediyor musunuz? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Sayı: B.07.0.ÖKA.O.OO/310/3741 25.10.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Devlet Bakanlığının 21.10.1996 tarih ve B.02.0.0010/00803 sayılı yazıları 
Malatya Milletvekili Sayın Ayhan Fırat'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği soru önergesiy

le ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur. 
Malumları olduğu üzere Maliye Bakanı Sayın Abdüllatif Şener Sivas Milletvekilidir. Bir Ba

kanın memleketine bakan olduktan sonraki ziyaretinde ve bayramlarda diğer kurum ve kuruluşlar 
içerisinde hastane ve cezaevi de ziyaret etmesi örf, adet ve geleneklerimizin bir özelliğidir. 

Sayın Bakanın bu ziyaretinin başka mecralara çekilmesine bir mana verilemediği gibi bu zi
yarette de bir prosedür eksikliği yoktur. 
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Kaldı ki partimiz bütün insanlarımızın kardeşliği felsefesinden hareket ederek hiç bir ayrıma 

meydan vermeden bütün vatan evlatlarını kucaklamaktadır. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Doç. Dr. Abdüllatif Şener 
Maliye Bakanı 

34. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, bazı illere atanan il millî eğitim müdürlerine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın yazılı cevabı (7/1416) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı sayın Mehmet Sağlam tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
1. Ankara, Van ve Kahramanmaraş illerine haklarında sakincalı raporu bulunan Millî .Eğitim 

Müdürlerinin atandığı doğru mudur? , 
2. Bugüne kadar değişen 20 civarında il Millî Eğitim Müdürünün yerine atananların, siyasî il

timasla ve bölge milletvekillerinin baskısıyla atandıkları doğru mudur? 
3. Soruşturma ile görevden alınan eski Teftiş Kurulu Başkanı Cemal Şeker neden yeniden ay

nı göreve atanmıştır? 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2877 30.10.1996 

Konu;, Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının A.01.0.GNS.0.10.00.02.3699-7/1416-3590 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın "Bazı İllere Atanan İl Millî Eğitim Müdürle

rine İlişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Ankara, Van ve Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüklerine yürürlükteki mevzuata uy

gun olarak atama yapılmıştır. 
2. Değişen çağın şartlarına uygun olarak, zaman içerisinde dinamizmi artırmak amacıyla yö

neticiler arasında görev değişikliği yapılması zarurî görülmektedir. 
3. Cemal Şeker, Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulunun 2.2.1996 gün ve 1996/3 Esas 

nolu yürütmeyi durdurma kararı gereğince aynı göreve iade edilmiştir. 
Arz ederim. 

Prof. Dr. Mehmet Sağlam 
Millî Eğitim Bakanı 

35. - Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli'nin, Bakanlıktaki bazı uygulamalara ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın yazılı cevabı (711419) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
Aşağıdaki soruların, Millî Eğitim Bakanı Sayın Mehmet Sağlam tarafından yazılı olarak ya

nıtlanmasını, iç tüzüğün 94 üncü maddesi gereğince, arz ederim. 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 
Tüm DYP'li Milletvekilleri olarak, Türkiye Cumhuriyetinin laik, demokratik ve çağdaş yapı

sının korunmasında güvence olduğunuzu beyan ederek, kuruluşuna vesile olduğunuz, Refah-Y ol 
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Hükümetinin, Millî, Eğitim Bakanı olarak, bu konudaki görev ve sorumluluklarınızın çok fazla ol
duğuna inanıyorum. Ayrıca mevcut ortamda, bir Bakan olarak dahi, sorumluluklarınızı yerine ge
tirebilmekteki güçlüklerinizi de biliyorum. Ancak; -

1. Yılındaki Millî Eğitim şurası kararları doğrultusunda 8 yıllık ilköğretimin mesleğe yönlen
dirme olmaksızın, bir temel eğitim şeklinde hayata geçirilebilmesi yönünde, neden adım atılmak
tadır? 

2. Geçen yıllarda, YÖK Başkanı iken sıcak bakmadığınız, bazı islam ülkelerindeki şeriatçı eği
tim veren üniversitelere, bu dönemde farklı bir gözle bakılması sonucu, son olarak Mısır'daki bir 
şeriatçı üniversite mezunlarına denklik belgesi verilerek, bu kişilerin gereğinde öğretmen olabilme
lerinin yolunun açılmasına neden izin verdiniz? Şeriat eğitimi almış bu kişilerin, laik-demokratik 
Türkiye Cumhuriyetinin okullarında, temel ilkelerimize uygun eğitim verebileceklerine inanıyor 
musunuz? 

3. Yine Bakanlığınızca yapılan yeni düzenlemeler sonucu, İmam-Hatip okullarından genel li
selere geçişlerdeki alan sınırlaması kaldırılarak, Fen kolundan mezun imam-hatiplilerin Harp oku
luna girebilmesine olanak tanınmıştır. Diğer meslek liselerinden nakillere sınırlama getirilirken 
İmam Hatiplerin bunun dışında tutulmasının gerekçesi nedir? 

4. Laikliğin güvencesi olduğunuz konusunda Türk halkına verdiğiniz sözü böyle mi yerine ge
tiriyorsunuz? , 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2926 4.11.1996 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 10.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3699-7/1419 sayı

lı yazısı. 
Bursa Milletvekili Sayın Ali Rahmi Beyreli'nin "Bakanlıktaki bazı uygulamalara ilişkin" ya

zılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Millî Eğitim Şurasında alınan 8 yıllık ilköğretime geçilmesi kararı, 1739 sayılı Millî Eğitim 

Temel Kanunu ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda değişiklik yapılmasını gerektirmek
tedir. Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

2. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 45 inci maddesi "Öğretmenler, öğretmen yetiş
tiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim ku
rumlarından mezun olanlar arasından, Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler." hükmü doğrultusunda 
denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen yurt dışı mezunlarının öğretmenliğe 
müracaatları kabul edilmiştir. 

3. İmam-hatip liselerinde, genel liselerde olduğu gibi alanlar mevcut değildir. İmam-hatih li
selerinden genel liselere öğrenci nakillerinde farklı bir uygulama getirilmemiştir. 

4. Laiklik, Millî Eğitim Temel Kanununda Türk Millî Eğitiminin temel ilkelerinden biri ola
rak yer almıştır. Bakanlığımız bu ilkenin en büyük teminatçısıdır. 

Arz ederim. .< • 
Prof. Dr. Mehmet Sağlam 

Millî Eğitim Bakanı 
36. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Bartın Organize Sanayi Bölgesi proje

sine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez 'in yazılı cevabı (7/1425) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ve talep ederim. 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

Soru : Bartın Organize Sanayi Bölgesi, Devlet Planlama Teşkilatınca öncelikle bitecek proje
ler içine alınmış mıdır? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı:B.140.BHİ.01-279 30.10.1996 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 10.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1425-3602/10162 sayılı yazınız. 
Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Bartın Organize Sanayi Bölgesi projesine 

ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte 
takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Yalım Erez 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun yazılı sorusuna cevabımız 
Cevap : 1994 yılında yatırım programına alınan Bartın Organize Sanayi Bölgesi 1996 yılı ya

tırım programında 50 Ha. alan karakteristiği ile 1997 yılında bitirilmesi planlanan "İnşaatı devam 
eden projeler" arasında net 23 milyar 750 milyon TL. ödenekle yer almaktadır. Adı geçen Bölge
ye T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen 936 milyar TL. ödeneğin dağılımından da net 
5 milyar TL. ödenek tahsis edilmiştir/Ayrıca 1995 yılından devreden 5 milyar 252 milyon TL. ila
ve edilerek bölgenin revize ödeneği 34 milyar 2 milyon TL.'ya ulaşmıştır. 30.9.1996 tarihi itiba
riyle bu ödeneğin 30 milyar 430 milyon TL.'sı harcanmıştır. Aynı tarih itibariyle 1996 yılı fiyatla
rıyla kümülatif harcama 114 milyar 200 milyon TL. olup, projenin fizikî gerçekleşmesi % 76'dır 
(Elektrik hariç). 

37. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Açıköğretim Fakültesi mezunlarına ve 
okul yollarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'in yazılı cevabı (711430) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

saygılarımla arz ve talep ederim. 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 

Bartın 
Soru : 1. Açıköğretim fakülteleri mezunlarına öğretmenlik hakkı verilmemesinin nedeni var 

mıdır? 
2. Bartın ili zorunlu hizmet bölgesi olmasına rağmen 2 yılda bir kademe ilerlemesi verilmesi 

gereken öğretmenlere bu hak verilmemektedir. Verilmesi planlanmakta mıdır? 
3. Taşımalı sistemin uygulandığı yörelerde öğrencilerin okula gidip gelmelerinin düzenli sağ

lanması için yolların kışın açık tutulması tedbirleri alınmakta mıdır? 
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T.C. .-

Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/2925 4.11.1996 

Konu: Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 10.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3699-7/1430 sayı
lı yazısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun "Açıköğretim Fakülteleri mezunlarına 
ve okul yollarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 1996 yılı ikinci atama döneminde, sınıf öğretmenliği için ÖSS puanı ile öğrenci kayıt eden 
fakülte ve yüksek okullar dışındaki örgün yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde öğretim 
görmüş olanların müracaatları kabul edilmiştir. Bu kapsamda Açıköğretim Fakülteleri mezunları
nın öğretmenlik için müracaatları alınmamıştır. 

2. Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli illerden olan Bartın İli'nde görev yapan personelin bir 
kademe ilerlemesinden yararlandırılmaları ile ilgili genelgeler Valiliğe gönderilmiştir. 

3. Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan okul ve yerleşim birimlerindeki öğrencilerin taşındı
ğı yol güzergâhlarının Öğretim yılı boyunca açık olmasının sağlanması, bakım ve onarımlarının ya
pılması hususunda gerekli tedbirlerin alınması için Devlet Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur. Ayrıca, taşımalı ilköğretim uygulaması yapılan illerde de 
gerekli önlemler alınmaktadır. 

Arz ederim. 
, Prof. Dr. Mehmet Sağlam 

. Millî Eğitim Bakanı 

38. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale Boğazı köprüsü geçiş projesine iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın yazılı cevabı (7/1435) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Cevat Ayhan tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 1.10.1996 
Ahmet Küçük 

Çanakkale 
1. 20.8.1996 tarih ve 6750 sayılı soru önergesine verdiğiniz yanıtta belirttiğiniz gibi Çanakka

le Boğazı Köprüsü geçiş projesinin güzergâh seçimi yapılmış ve uygulama projeleri tamamlanmış
tır. Köprünün etüt uygulama projesinin müşavirliğini hangi firma kazanmıştır? Projeyle ilgili kim
lerden, hangi miktarda teklifler gelmiştir? 

2. Köprünün ve çevre yollarının geçiş güzergâhlarının tespiti projesinin ihalesini ve müşavir
liğini kim yapmıştır? Müşavir firma göreve başlamadan önce Karayolları Genel Müdürlüğüne bağ
lı birimler bölgede ölçümler yapmış mıdır? Müşavir firma bu ölçümlerden yararlanmış mıdır? 

3. Bu müşavir firma daha önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları veya ilgili diğer 
kuruluşların hangi projelerinde, hangi yıllarda görev aldı? 

4. Bu müşavir firmanın Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları veya ilgili diğer kamu ku
ruluşlarında yaptığı işlerin (yurt içi/yurt dışı) referansları nelerdir? 
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T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/7652 4.11.1996 
Konu : Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 10.10.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3701 sayılı yazısı. (7/1435) 
İlgi yazı ekinde alınan, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün Bakanlığımıza yönelttiği ya

zılı soru önergesi incelenmiştir. 
Soru : 1. 20.8.1996 tarih ve 6750 sayılı soru önergesine verdiğiniz yanıtta belirttiğiniz gibi Ça

nakkale Boğazı Köprüsü geçiş projesinin güzergâh seçimi yapılmış ve uygulama projeleri tamam
lanmıştır. Köprünün etüt uygulama projesinin müşavirliğini hangi firma kazanmıştır? Proje ile il
gili kimlerden, hangi miktarda teklifler gelmiştir? 

Cevap: 1. Çanakkale Boğazı geçici fizibilite etüdü, proje ve mühendislik hizmetleri işi 51 612 
130000 TL. + 1 993 327 + 350 000 ABD Doları bedelle Brown Beech and Associates-BOTEK 
A.Ş. ortak girişimine ihale edilmiştir. 

İhaleye aşağıda isimleri yazılı 9 yabancı (pilot) firma davet edilmiştir: 
1. Covvi Consult Consulting Engineers and Planners AS (Danimarka) 
2. Aver Consultants Ltd. (İngiltere) 
3. Amman and Whitney Consulting Engineers (Amerika) 
4.Brown Beech and Associates Consulting Engineers (İngiltere) 
5. Nippon Koei Company Ltd. (Japonya) 
6. Oriental Consultants Co. Ltd. Consulting Engineers (Japonya) 
7. De Leuw Cather and Ço. Ltd. (Amerika) 
8. Chodai Co. Ltd. (Japonya) 
9. Katahira Engineers Inc. (Japonya) 
İhaleye 5 firma iştirak etmiş olup, verdikleri teklif bedelleri aşağıda belirtilmiştir. ' 

Teklif Bedeli 
Sıra 
No, 
1 

Pilot Firma Adı 
Brovvn Beech & 
Associates 

Ortak Firma Adı 
BotekA.Ş. 

Yabancı Para 
Tutarı TL. Tutarı 

£ 1993 327 49 612 930 000 
+ + 
$ 350 000* 2 000 000 000* 

De Leuw Cather 
Comp. Ltd. 

UBM + 
Steinman 

£ 21 819 890 89 989 257 000 ' 
+ + 
$ 350 000* 2 000 000 000* 

COWI 
Consult 

GAMB dk. 99 952 405 47 416 250 000 
+ + 
$ 350 000* 2 000 000 000* 

ACER 
Associates 

ACER £ 3 348 431 64 325 976 000 
+ . + 
$ 350 000* 2 000 000 000* 
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Teklif Bedeli 

Sıra Yabancı Para 
Na. Pilot Firma Adı Ortak Firma Adı Tutarı TL. Tutarı 
5 Oriental UBM + ^ 1 603 308 600 28 444 500 000 

Consultants SOWP + + 
$ 350 000* 2 000 000 000* 

* Faturalı giderler 
Soru: 2. Köprünün ve çevre yollarının geçiş güzergâhlarının tespiti projesinin ihalesini ve mü

şavirliğini kim yapmıştır? Müşavir firma göreve başlamadan önce Karayolları Genel Müdürlüğü
ne bağlı birimler bölgede ölçümler yapmış mıdır? Müşavir firma bu ölçümlerden yararlanmış mı
dır? 

Cevap : 2. İşin ihalesini Karayolları 17 nci Bölge Müdürlüğümüz yapmıştır. Proje Kontrollü
ğü ve Müşavirlik ihalesi yapılmamıştır. Bu nedenle Müşavir firma da yoktur. Projenin kontrollü
ğünü Karayolları 17 nci Bölge Müdürlüğümüz yapmaktadır. 

İhale öncesi Bölge Müdürlüğümüz tarafından harita alım ölçümleri yapılmış olup, bu ölçüm
ler firma tarafından kullanılmıştır. Bu harita alım ölçümleri için firmaya herhangi bir ödeme yapıl
mamıştır. 

Soru : 3. Bu müşavir firma daha önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları veya ilgili 
diğer kuruluşların hangi projelerinde, hangi yıllarda görev aldı? 

Cevap : 3. Adı geçen işi üstlenen Brovvn Beech and Associates-BOTEK ortak girişimini 
oluşturan firmalar daha önce Karayolları Genel Müdürlüğümüz adına aşağıda belirtilen işleri 
yapmıştır: 

Freeman Fox-BOTEK Ortak girişimi olarak; 
- İstanbul 2 nci Boğaz geçişi fizibilite etütü : 1976-1977 
- Trakya Otoyolu Mahmutbey-Kmalı kesimi proje hizmetleri : 1978-1982 
- İstanbul Boğazı 2 nci Karayolu geçişi proje ve müh: hizmetleri : 1984-1994 
Ove Arup-BOTEK ortak girişimi olarak; 
- Edirne-Kınalı otoyolu proje ve mühendislik hizmetleri : 1987-1992 
Soru : 4. Bu müşavir firmanın Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, karayolları veya ilgili diğer ka

mu kuruluşlarında yaptığı işlerin (Yurt içi/yurt dışı) referansları nelerdir? 
Cevap : 4. Çanakkale Boğazı geçişi fizibilite etütü proje ve mühendislik hizmetleri işini üstle

nen Brown Beech and Associates-Botek A.Ş.'nin yaptığı önemli işlerin listesi ektedir. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Cevat Ayhan 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 

39. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Ay tekin'in, Tekirdağ ve ilçeleri arasındaki yolların yapımı
na ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan 'in yazılı cevabı (7/1438) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5.8.1996 tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığına Tekirdağ ve ilçeleri arasındaki yolların 

yapımı ile ilgili gönderdiğim yazıya bugüne kadar cevap alamadım. Bu nedenle aşağıdaki sorula
rıma Bayındırlık ve İskân Bakanının yazılı olarak cevap vermesi için gereğini saygılarımla arz ede
rim. 7.10.1996 

Fevzi Aytekin 
Tekirdağ 
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1. Tekirdağ ve ilçeleri arası yollar ne zaman yapılacak? 
2. Tekirdağ ile Kınalı arasında yoğun trafik akışı olduğundan çift yol düşünülüyor mu? 

, 3. Tekirdağ Malkara, Kumbağ kavşağındaki viyadükle geçit yapılması düşünülüyor mu? 
T.C. 

Bayındırlık ye İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/7650 4.11.1996 
Konu : Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M.'nin 10.10.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3701 sayılı yazısı. (7/1438) 
İlgi yazı ekinde alınan, Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in Bakanlığımıza yönelttiği yazı

lı soru önergesi incelenmiştir. 
Soru : T. Tekirdağ ve ilçeleri arasındaki yollar ne zaman yapılacak. 
Cevap : 1. Tekirdağ ilinde 389 Km. Devlet ve 283 Km, İl yolumuz, bulunmaktadır. Yolların 

normal periyodik bakımı yapılmıştır. Ancak; bakım hizmetleri sürekli olduğundan çalışmalar ara
lıksız devam etmektedir. Genel olarak ildeki Kınalı-Tekirdağ-Keşan ana arteri dışındaki diğer yol
ların geometrik ve fizikî standartları çok iyi değildir. Yılı içinde verilebilen ödenekler dahilinde iyi
leştirmeler yapılmaktadır. 

Soru : 2. Tekirdağ ile Kınalı arasında yoğun trafik akışı olduğundan çift yol düşünülüyor mu? 
Cevap: 2. Tekirdağ-Kınalı arasında yoğun bir trafik akışı bulunmaktadır. Yıllık Ortalama gün

lük trafik (YOGT) = 6570 taşıt/gündür. Yaz aylarındaki günlük ortalama trafik daha da yükselmek
tedir. Bölgemizce bu yolun duble hale getirilmesi için proje çalışmalarına başlanmış olup, halen 
arazi ve büro çalışmaları devam etmektedir. 

Soru : 3. Tekirdağ-Malkara-Kumbağ kavşağındaki viyadükle geçit yapılması düşünülüyor 
mu? 

Cevap : 3. (Tekirdağ-Malkara-Kumbağ) eşdüzey kavşağı sinyalize olarak yeterli derecede hiz
met vermekte olduğundan, burada herhangi bir köprülü kavşak projesi çalışması düşünülmemekte
dir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Cevat Ayhan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı . 
40. - Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, demiryolu taşımacılığına ilişkin sorusu ve Ulaş

tırma Bakanı Ömer Barutçu'nıın yazılı cevabı (711442) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Ömer Barutçu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim.8.10.1996 

Emin Karaa 
Kütahya 

Motorlu araç sayısının 6.5 milyona ulaştığı ülkemizde karayollarımız artan yoğunluğu kaldı
ramamakta ve trafik karmaşası her geçen gün artmaktadır. Yılda yaklaşık 6 000 insan trafik kaza
larında ölmekte, trilyonlarca maddî hasar meydana gelmekte, karayollarının bakım ve ıslahı için 
büyük paralar harcanmaktadır. 

Çağdaş ülkeler karayollarının yanısıra demiryolu ulaşımına gereken önemi vermektedir. Oy
sa; Türkiye'de demiryolları Cumhuriyetten bugüne o kadar ihmal edilmiştir ki,.bunun sonucu ola
rak demiryolu uzunluğu 10.400 km. de kalırken karayolları 60 000 km'yi aşmıştır. 

Bunun sonucunda Türkiye'de doğal olarak yolcu taşımacılığının % 95.4"u yük taşımacılığının 
% 87.6'sı karayolları ile yapılmaktadır. • 
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Karayolu taşımacılığına nazaran çevre, sosyal maliyet, güvenli seyahat ve can güvenliği açı

sından daha avantajlı olan demiryolu taşımacılığı ülkemizde durma noktasındadır. 
Soru : 1. Demiryolu taşımacılığı tüm dünya ülkelerinde hızla yaygınlaşırken, bu ülkeler tara

fından demiryolu yatırımına büyük ağırlık verilerek yolcu ve yük taşımacılığı bu alana kaydınlır
ken neden ülkemizde bu konuda hiçbir çalışma yapılmayıp, demiryolları kendi kaderine terkedil-
mektedir? 

Soru : 2. Demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi ve karayollarında yaşanan karmaşanın önü
ne geçilmesi için, mevcut yasalarda değişiklik yapılması dışında ne gibi köklü önlemler almayı dü
şünüyorsunuz? 

Soru : 3. Ekononjısi otomotiv sanayine dayanan ülkelerde bile demiryolu taşımacılığı ön pla
na çıkarken, ülkemizde durma noktasına gelen demiryolu taşımacılığının modernizasyonu, gelişti
rilmesi ve canlandırılması için geliştirdiğiniz bir demiryolu politikanız var mı? 

. T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı:B.0.!l.APK.0.10.01.21/EA/1396-24357 24.10.1996 
Konu : Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 10 Ekim 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3702 sayılı yazısı. 
Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın Bakanlığınla yönelttiği 7/1442-3656 sayılı soru önerge

sinin cevabı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer Barutçu 
Ulaştırma Bakanı 

Kütahya Milletvekili Emin Kara'nm 7/1442-3656 sayılı yazılı soru önergesi ve cevabı 
Sorular: 
Motorlu araç sayısının 6.5 milyona ulaştığı ülkemizde karayollanmız artan yoğunluğu kaldı

ramamakta ve trafik karmaşası her geçen gün artmaktadır. Yılda yaklaşık 6 000 insan trafik kaza
larında ölmekte, trilyonlarca maddî hasar meydana gelmekte, karayollarının bakım ve ıslahı için 
büyük paralar harcanmaktadır. 

1 Çağdaş ülkeler karayollarının yanısıra demiryolu ulaşımına gereken önemi vermektedir. Oy
sa; Türkiye'de demiryolları Cumhuriyetten bugüne o kadar ihmal edilmiştir ki, bunun sonucu ola
rak demiryolu uzunluğu 10 400 km.de kalırken karayolları 60 000 km. 'yi aşmıştır. 

Bunun sonucunda Türkiye'de doğal olarak yolcu taşımacılığının % 95.4'ü yük taşımacılığının 
% 87.6'sı karayolları ile yapılmaktadır. 

Karayolu taşımacılığına nazaran çevre, sosyal maliyet, güvenli seyahat ve can güvenliği açı
sından daha avantajlı olan demiryolu taşımacılığı ülkemizde durma noktasındadır. 

Soru : 1. Demiryolu taşımacılığı tüm dünya ülkelerinde hızla yaygınlaşırken, bu ülkeler tara
fından demiryolu yatırımına büyük ağırlık verilerek yolcu ve yük taşımcılığı bu alana kaydınlırken 
neden ülkemizde bu konuda hiçbir çalışma yapılmayıp, demiryolları kendi kaderine terkedilmekte-
dir? 

Soru : 2. Demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi ve karayollarında yaşanan karmaşanın önü
ne geçilmesi için, mevcut yasalarda değişiklik yapılması dışında ne gibi köklü önlemler almayı dü
şünüyorsunuz? 
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Soru : 3. Ekonomisi otomotiv sanayine dayanan ülkelerde bile demiryolu taşımacılığı ön pla

na çıkarken, ülkemizde durma noktasına gelen demiryolu taşımacılığının modernizasyonu, gelişti
rilmesi ve canlandırılması için geliştirdiğiniz bir demiryolu politikanız var mı? 

Cevaplar: 
Cevap : 1. Demiryolu Taşımacılığında TCDD işletmesi Genel Müdürlüğümüzce 1991-1995 

yıllarını kapsayan beş yıllık plan döneminde; 
- 747 Km. yol yenilemesi, 
- 42 000 adet ray kaynağı, 
- 421 adet makas yenilemesi, 
-79 Km. telekomünikasyon tesisi, 
- 50 Km. sinyalizasyon tesisi, 
- 351 Km. elektrifikasyon tesisi 
yapılmış ve 
- 4 adet dizel manevra lokomotifi, 
- 2 1 adet elektrikli anahat lokomotifi, 
- 166 adet yolcu vagonu, 
- 1 698 adet yük vagonu ile 
- 38 adet ray otobüsü (30 adedi temin) 
imal edilmiştir. 
Diğer taraftan DLH Genel Müdürlüğümüzce de 1991-1995 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönem

de 1996 yılı fiyatları ile 12 trilyon TL.'yi aşkın bir yatırım gerçekleşmesi sağlanmıştır. 
1996 yılında ise 1,6 trilyon TL.'lik bir yatırım yapılması planlanmış ve 1997 yılı için ise 3,3 

trilyon TL.'lik ödenek öngörülmüştür. Ayrıca yolbakım-onanm giderleri için ise 1996 yılında 875 
milyar TL. 1997 yılı için de 1,4 trilyon ödenek ayrılmıştır. 

Bu Genel Müdürlüğümüzce yürütülen belli başlı projelerimiz ise şunlardır. 
- Bandırma-Bursa-Osmaneli-Ayazma-lnönü-Demiryolu etüdü . 
- Vangölü Kuzey geçişi demiryolu etüdü 
- Adapazan-Kdz. Ereğlisi demiryolu etüdü 
- ÇanakkalerBiga-Bandırma demiryolu etüdü 
- Trabzon-Rize-Hopa-Sarp-Batum Demiryolu etüdü 
- Trabzon-Tirebolu-Gümüşhane-Erzincan demiryolu etüdü 
- Türkiye-Gürcistan demiryolu etüdü 
- Türkiye (Benliahmet)-Aralık (Dilucu) demiryolu etüdü 
- Samsun-İskenderun demiryolu etüdü 
- Şanlıurfa-Akçakale Demiryolu etüdü 

- Ballışıh-Yozgat-Yıldızeli Demiryolu etüdü 
- Adana-Yumurtalık Serbest Bölge Demiryolu etüdü 
- Arikara-Konya Demiryolu etüdü 
- Alanya-Antalya Demiryolu etüdü 
İşlerine ilaveten; 
- Hanlı-Bostankaya Demiryolu İnşaatı 
- Divriği-Sıvas Demiryolu İnşaatı 
- Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu İnşaatı 
- İzmit Kentiçi Demiryolu İnşaatı 
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- Menemen-Aliağa Çift Hatlı Demiryolu İnşaatı 

- Aralık-Smırkapısı Demiryolu İnşaatı 

- Narlı-Toprakkale Demiryolu İnşaatı 

- Nizip-Bilecik-Şanlıurfa Demiryolu İnşaatı 

- Çankın-Çorum-Amasya Demiryolu İnşaatı 

- Kotur Demiryolu Erçek Gölü Varyantı 

Yapım Projeleri Yatırım Programında yer almaktadır. 
Diğer taraftan ise Demiryolu Ulaşım Araçları İmalatına ve mevcut tesislerin iyileştirilmesine 

ayrı bir önem verilmekte olup, 
Ocak-Eylül 1996 itibariyle; 

- 68 Km. yol yenilemesi, 26 Km. takviye pozu, 69 adet makas yenilemesi, 3 547 adet ray kay
nağı yapılmış, 

- 577 Km. uzunluğundaki Iskenderun-Divriği elektrifikasyon tesisleri ile 701 Km. uzunluğun
daki Kayaş-Çetinkaya sinyalizasyon tesisleri tamamlanarak geçici deneme işletmesine açılmış, 

- 44 Km. 'lik; Mersin-Yenice yeni yol yapımı tamamlanarak hizmete verilmiş, ayırca; 

- 2 adet manevra lokomotifi ile 63 adet yük vagonu imal edilmiştir. . 

Bütün bu yapılanların yeterli olduğu söylenemez. Ülkemizin de çağdaş ülkeler demiryolu se
viyesine çıkarılması gerekmekte olup, bu yöndeki çalışmalar sürdürülmektedir. 

Cevap 2. TCDD'nin finansal yapısını düzeltmek, etkin ve ticarî odaklı bir tarzda hizmet ver
mesini sağlamak amacıyla finansmanı Japon Hükümeti'nin Dünya Bankası yönetimine bıraktığı 
fonlardan temin edilen "Yeniden Yapılanma" çalşımalarına Danışman Booz-Allen & Hamilton fjr-
ması ile 10 Ekim 1995 tarihinde başlanmıştır. 

Bu çalışmanın Ana Hedefleri; 

- Ulaştırma sektöründe demiryollarının rolünü yeniden tanımlamak, 

- Demiryollarının ticarî koşullarda hizmet vermesini mümkün kılacak bir politika ve yasal çer
çeve tanımlamak, 

-Hükümet ile TCDD arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmak ve biçimlendirmek, 

- Demiryollarının maliyet-etkin işletmecilik yapmasına imkân veren bir organizasyon planı 
çizmektir. 

Sözkonusu çalışmalar kapsamında demiryolunun yasal statüsünü ve Hükümetle ilişkilerini 
açıklığa kavuşturacak olan Taslak Demiryolu Yasası, yasaya bağlı olarak TCDD-Hükümet arasın
da yapılacak ve karşılıklı sorumlulukları içeren Taslak Sözleşme ve Raporlar hazırlanmış bulun
maktadır. 

Çalışmalar, Temmuz 1996'dâ sunulan ve TCDD'nin ticarî bir demiryolu olması, malî ve yö
netsel performansının iyileştirilmesi için gereken çerçevenin çizildiği Nihai Rapor ile son aşaması
na gelmiş bulunmaktadır. TCDD'nin yapısal rasyonalizasyonü ve yeni yönetim yapılarının uygu
lanması için 18 aylık geçiş dönemi planlanmaktadır. 

Cevap 3. Demiryolu Sektöründe önümüzdeki 5 yıllık plan döneminde TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğünce (1997-2001) toplam 206,8 Trilyon TL.'lik yatırım yapılması öngörülmüş olup, ha
zırlanan 5 yıllık program kapsamında; 

• - 1 9 4 -



T.B.M.M. B : 1 3 5 .11 .1996 0 : 2 
- 1 796 Km. Yol Yenilemesi, 
- 2 6 8 Km. Yeni Yol Yapımı, 
- 100 000 Adet Ray Kaynağı, 
- 1 854 Km. Sinyalizasyon Tesisi, 

, - 2 068 Km. Elektrifikasyon Tesisinin 
yapılması, 

- 4 1 0 Adet Yolcu Vagonu, 

- 1 850 Adet Yük Vagonu, 

- 31 Adet Dizel Manevra Lokomotifi, 

- 40 Adet Elektrikli Banliyö Treni 

imal edilmesi, 
Yapım çalışmaları devam eden elektrifikasyon tesislerine paralel olarak bu hatlarda çalıştırıl

mak üzere 60 adet elektrikli anahat lokomotifinin temin ve imali ile ayrıca; 
Ankara ve İstanbul arasındaki mevcut yolun iyileştirilmesinin gerçekleştirilmesi programlan

mıştır. 
Ayrıca DLH Genel Müdürlüğünce de birinci soruda açıklanan yeni demiryolu projelerini ger

çekleştirmek üzere önümüzdeki 5 yıllık dönemde 266 Trilyon TL. tutarında bir yatırım yapılması 
planlanmıştır. Bu planların uygulamaya konulabilmesi bütçe imkânlan çerçevesinde olabilmekte
dir. Karşımıza çıkacak olan finansman problemlerini aşabilmek için bazı projelerde de Yap-İşlet-
Devret modelinin uygulamaya konulmasına çalışılmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığı olarak, Ülkemizdeki Demiryolu ulaşımını çağdaş ülkeler seviyesine çı
karmak, yolcu ve yük taşımacılığında Demiryollarının payını artırmak ana hedefimizdir. 

41. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 
1995 yılı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un yazı
lı cevabı (7/1484) 

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

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

T.C. Mİllî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 1995 yılı reklam bütçesi; 469 350 000 000.-
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? Aya
lara 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? 
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' . . . • ' ' • T.C. - ' - \ 

Devlet Bakanlığı 30.10.1996 
Sayı: B.02.0.007-9/01147 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 15.2.1996 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.: 

02-7/251-363/670 sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının (Sn. Lütfü Esengün) 15.10.1996 tarih ve 00773 sayılı yazısı. 

Bakanlığım tarafından cevaplandırılmak üzere İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya 
tarafından sorulan, Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün reklam harcamalarına ilişkin soru
ları aşağıda cevaplandırılırken, konunun objektif olarak daha iyi değerlendirilebilmesi için genel 
bir açıklama yapılmasında yarar görülmüştür. 

Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün reklam ve tanıtım politikası diğer kuruluşların-
kinden farklı bir özellik taşımaktadır. 1990 yılından itibaren Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlü
ğü çeşitli İllerde Anadolu Lisesi yaptırarak Millî Eğitim Bakanlığı'na devretmektedir. Halen bu şe
kilde hizmet vermekte olan yedi adet okul bulunmaktadır. 1995 yılında ise yükseköğrenim gençli- r 
ğimizin barınma sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacı ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu ve Üniversiteler ile işbirliği yaparak, yine bu kuruluşlara devredilmek üzere öğrenci 
yurtları yaptırılmaya başlanmıştır. Sağlık, kültür, sanat ve spor hizmetlerine de 1995 yılında önem
li tutarlara varan maddi destek sağlanmıştır. Bütün bu harcamalar, idarenin reklam bütçesinden kar
şılanmaktadır. Bu itibarla Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 1995 yılı reklam harcama
larına ilişkin değerleri, bu genel bilginin ışığında mütalaa etmek isabetli olacaktır. 

Sayın Halit Dumankaya'nın sorulan aşağıda maddeler halinde cevaplandırılmaktadır. 
1. Millî Piyango İdaresinin 1995 yılı bütçesi yapılırken, önceki yıllarda da olduğu gibi reklam 

bütçesi, Bilet Satış Hasılatının belirli bir yüzdesi (% 2,5) olarak tespit edilmiştir. Ancak yıl içinde 
ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle bu oran mevzuat çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından da 
onaylanmak suretiyle % 3'e çıkartılmıştır. Bunun sonucunda reklam bütçesinin tavanı 428,1 Mil
yar TL.'sına ulaşmasına rağmen fiili harcamalar bu tutarın altında kalmış ve 417 427 899 012.-TL. 
olarak gerçekleşmiştir. • 

2. Yazılı ve görsel basında yapılan harcamaların dağılımı ise şöyledir: 
- Resmî ve özel televizyon kuruluşlarına 109 237 835 770.-TL. 
- Resmî radyo kuruluşlarına 11686 977700.-TL. 
-Yazılı basın kuruluşlarına 21801781850.-TL. 
Yıl içinde yapılan reklam harcamalarının'% 35.3'ü televizyon, radyo ve gazetelerde yapılan 

reklamlar için olmuştur. Reklam harcamalarının % 64.7'si ise eğitim, sağlık, kültür, sanat ve spor 
alanlarında yapılmıştır. 

3. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde bir danış
manlık firması ile ne 1995 yılında ne de öncesinde çalışmıştır. Ancak, önceki yıllarda olduğu ve di
ğer kuruluşların da yaptığı gibi, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetini, ihale sonucu seçilmiş olan Pe-
najans DMB&B Ticaret A.Ş. isimli reklam ajansı ile 13.1.1995 tarihli sözleşme hükümleri çerçe
vesinde yürütmüştür. Sözkonusu Ajansa 1995 yılında % 3 ajans hizmet payı üzerinden toplam 4 
934 919 860.-TL. ödenmiştir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. Nafiz Kurt 
Devlet Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
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42. -İstanbulMilletvekili HalitDumankaya'nın; 

-Turban Elmadağ tesislerine nakledilen evraklara, 

- 1992-1995 yılları arasında Turban yönetimince alınan kararlar ve taşeron firmalara yaptırı
lan işler ile kiralanan helikopterlere, 

- Turban ve bağlı işletmelerince Erten Mühendislik ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ne verilen iş
lere, 

- Turban eski Genel Müdürü Ömer Bilgin döneminde yapılan ihalelere ve personele verilen 
avanslara, 

- Turban işletmelerinde bazı evrakların ortadan kaldırıldığı iddiasına, 

-Turban Antalya Kaleiçi Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avans
lara, . , 

- Turban Marmaris Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

- Turban Belek Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

- Turban Bodrum Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

- Turban Kemer Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

- Turban Kuşadası Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

- Turban Beldibi Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

- Turban Abant Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

-Turban Amasya Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

- Turban Büyük Samsun Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avans
lara, 

- Turban Çeşme Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

- Turban Çorum Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

- Turban Elmadağ Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

- Turban Erciyes Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

- Turban Urfa Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

- Turban Yalova Termal Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avans
lara, 

- Turban Gümüldür Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

- Turban Ürgüp Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 

- Turban Akçay Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara, 
-Turban'ın İsparta'da seyahat acentası açmasının nedenine ve Turban tesislerinde indirim ya

pılan kişilere, 

- Turban eski Genel Müdürü Ömer Bilgin döneminde yapılan harcamalara, 

- Yalova - Termal'deki Türk Hamamının bakım ihalesine, 

İlişkin Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'in yazılı cevabı (7/1463, 
1464,1485,1466,1487,1457,-1458,1459,1460,1461,1462,1465,1469,1470,1471, 1472, 1473, 
1474,1475,1476,1477,1482,1480,1481,1468,1467,288) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

. İstanbul 
Sorul. Turban Elmadağ tesislerine hangi yıllara ait ve hangi evraklar nakledilmiştir? 
Soru 2. Kıymetli evrak nakledilmişse, yangın, hırsızlık, su baskını gibi olaylara karşı ne gibi 

tedbir alınmıştır? 
Soru 3. Yalova, Abant, Kuşadası satılmadığına göre burdan gelen evrak var mıdır? Varsa na

kil nedeni nedir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 

Saygılarımla. . 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Soru 1. Turhan'da 1992-1995 yılları arası karar defterine alınan kararları tek tek karar numa

rası ve tarihî belirterek ne için karar alındığını da açıklayarak verir misiniz? (Defter fotokopileri de 
olabilir.) , 

Soru 2. Turhan'ın türri tesislerinde 1992-1995 yılları arasında Taşoranlara yaptırılan işler, 
miktarlar, tenzilatları nedir, işi yapanlar kimlerdir? 

Soru 3. Turhan'ın helikopter kiralayarak ödediği faturaların miktarı, faturaların tarihleri, ne 
için kiralandıkları?, 

Soru 4. Tasarruf genelgesi yürürlükte olduğuna göre bu işlemin genelgeye aykırı olup olma
dığı, aykırı ise sorumlular hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı? 

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

sına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru 1. Turban Turizm A.Ş. ve bağlı işletmelerinde 1992 başından bugüne kadar Erten Mü
hendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şt'ne verilen işler nelerdir? Keşif miktarları nedir? 

Soru 2. Erten Mühendisliğin 1992 tarihinden beri Turban Genel Müdürlüğüne kestiği fatura
ların tarihi, seri numarası ve miktarları nedir ayrı ayrı açıklar mısınız? 

Soru 3. Kesilen faturaların bedelinin ödemeleri hangi tarihlerde genel müdürlükçe mi yoksa 
bağlı kuruluşlarca mı Ödenmiştir? 

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

sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 
Saygılarımla. 

' , Halit Dunlankaya 
İstanbul 
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Sorul. Turban işletmelerinde Ömer Bilgin'in Genel Müdürlüğü döneminde kaç ihale yapıl

dı? Bu ihalelere kimler katıldı? İhale tenzilatları nedir? İhaleler için avans verildi mi? Verildiyse 
miktarı nedir? 

Soru 2. Emanet usulü ihale yapıldı mı? Yapıldıysa kimlere verildi? İhale tarihleri nedir? Ve
rilen işlerin miktarları ve en son alınan istihkak miktarları nedir? 

Soru 3. Pazarlık usulü ile iş yaptırıldı mı? Yaptırıldıysa işler kimlere verildi? Verilen işler için 
iş yapanlardan alınan faturalar ve miktarlar nedir? 

Soru 4. Pazarlık usulü yapılan işlerde ödemeler nasıl yapıldı? • 

Soru 5. Bazı personelin üzerinde yüklü miktarda iş avansı olduğu söylenmektedir, doğru mu
dur? Doğru ise bu avanslar aylık, üç aylık repolar suretiyle faize yatırıldığı iddiaları vardır? Bu ko
nuda bir araştırma yaptırmayı düşünüyor musunuz? 

Soru 6. Personel üzerinde bulunan avanslar yıl sonu itibariyle bazı şaibeli olduğu iddia edilen 
faturalarla alınarak kapatılmaktadır. Bu konuda bir araştırma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Soru 7. 1992,1993,1994,1995 yıllarında üzerinde avans bulunan personelin isimleri, üzerin
deki avans miktarları ve bu aylarda üzerindeki avanslara mahsuben ödeme yaptıkları kişi veya fir
maların isimleri nedir? Üzerindeki avansla ödedikleri faturaların adı, tarihi ve miktarı nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 1.2.1996 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Turban Tesisleri ile ilgili olarak birçok olaylar cerayan etmiş, kuruma bazı sahte faturalarla 

ödemeler yapılmıştır. ; 
Soru 1. Turban İşletmelerinde birçok evrakın yok edildiği söylentileri vardır, bu işletmelerde 

bir müfettiş heyeti ile araştırma yaptırmayı düşünüyor musunuz? 
Soru 2. Evraklar yangın, su baskını veya toplumsal olaylar adı altında tahrip edileceği söylen

tileri vardır. Bu konuda bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 
Soru 3. Turban ve bağlı kuruluşlarında muhasebeye taalluk eden bu evraklar üzerinde çok ge

niş bir müfettiş araştırması ile gerçekleri su yüzüne çıkarmak istemez misiniz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 

Saygılarımla. 
- Halit Dumankaya 

İstanbul 

Turban Antalya Kaleiçi Tesislerinde; 

1992 Ocak ayından, 1995 Aralık ayı sonuna kadar; 
Soru 1.. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 
Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev

leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? 
Ne zaman kapatmışlardır? 
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Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto

kopileri ile tarihleri nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Turban Marmaris tesislerinde; 
1992 Ocak ayından, 1995 Aralık ayı sonuna kadar; 
Soru 1. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde , kimler kalmıştır? 
Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev

leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? 
Ne zaman kapatmışlardır?. 
Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto

kopileri ile tarihleri nedir? 

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

sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Turban Belek Tesislerinde; 
1992 Ocak ayından, 1995 Aralık ayı sonuna kadar; 
Sorul. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 
Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev

leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 
Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların fo-

. tokopileri ile tarihleri nedir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 

Saygılarımla. 
' Halit Dumankaya 

İstanbul 
Turban Bodrum Tesislerinde; 
1992 Ocak ayından, 1995 Aralık ayı sonuna kadar; 
Soru 1. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 
Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansaları alan kişilerin isimleri ve görev

leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 
Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto

kopileri ile tarihleri nedir? - • . ' ' " • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Turban Kemer Tesislerinde; 

1992 Ocak ayından, 1995 Aralık ayı sonuna kadar; 

Soru 1. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 
Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev

leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 

Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto
kopileri ile tarihleri nedir? 

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

sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 
•Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Turban Kuşadası Tesislerinde; 
1992 Ocak ayından, 1995 Aralık ayı sonuna kadar; 
Sorul. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 

Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev
leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 

Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto
kopileri ile tarihleri nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. • , 18.1.1996 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Turban Beldibi Tesislerinde; 
1992 Ocak ayından, 1995 Aralık ayı sonuna kadar; 
Soru 1. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 
Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev

leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 

Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto
kopileri ile tarihleri nedir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 

İstanbul 
Turban Abant Tesislerinde; 
1992 Ocak ayından, 1995 Aralık ayı sonuna kadar; 

Sorul. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 

Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev
leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 

Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto
kopileri ile tarihleri nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi'arz ederim. 18.1.1996 

• Saygılarımla. ! 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Turban Amasya Tesislerinde; 
1992 Ocak ayından, 1995 Aralık ayı sonuna kadar; 
Soru 1. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 
Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev

leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 

Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto
kopileri ile tarihleri nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim, 18.1.1996, 

Saygılarımla. . • 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Turban Büyük Samsun Tesislerinde; 

1992 Ocak ayından, 1995 Aralık ayı sonuna kadar; 

Soru İJ Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 
Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev

leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 

Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto
kopileri ile tarihleri nedir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
. ( , • . . İstanbul 

Turban Çeşme Tesislerinde; 

1992 Ocak ayından* 1995 Aralık ayı sonuna kadar; 
Soru 1. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 

Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev
leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 

Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto
kopileri ile tarihleri nedir? 

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

sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 
Saygılarımla. . 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Turban Çorum Tesislerinde; 
1992,Ocak ayından, 1995 Aralık ayı sonuna kadar; 
Soru 1. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 

Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev
leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 

Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto
kopileri ile tarihleri nedir? 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 

Saygılarımla. 
\ . ' Halit Dumankaya 

İstanbul 

Turban Elmadağ Tesislerinde; 

1992 Ocak ayından, 1995 Aralık ayı sonuna kadar; 

Soru 1. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 
Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev

leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 
Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto

kopileri ile tarihleri nedir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 

Saygılarımla. ' 

Halit Durhankaya 
İstanbul 

Turban Erciyes Tesislerinde; 

1992 Ocak ayından, 1995 Aralık ayı sonuna kadar; 
Soru 1. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 

Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev
leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 

Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto
kopileri ile tarihleri nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. J 18.1.1996 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Turban Urfa Tesislerinde; 

1992 Ocak ayından, 1995 Aralık sonuna kadar; 
Sorul. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 
Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev

leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 

Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto
kopileri ile tarihleri nedir? 

- \ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Turban Yalova Termal Tesislerinde; 
1992 Ocak ayından, 1995 Aralık sonuna kadar; 

Sorul. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 
Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev

leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 

Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto
kopileri ile tarihleri nedir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Turban Gümüldür Tesislerinde; 
1992 Ocak ayından, 1995 Aralık sonuna kadar; 
Soru 1. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 

Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev
leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 

Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto
kopileri ile tarihleri nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Turban Ürgüp Tesislerinde; 

1992 Ocak ayından, 1995 Aralık sonuna kadar; 
Sorul. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 
Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev

leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 

Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto
kopileri ile tarihleri nedir? | 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 18.1.1996 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Turban Akçay Tesislerinde; 

1992 Ocak ayından, 1995 Aralık sonuna kadar; 

Soru 1. Bu tesiste, free yani ücretsiz olarak hangi tarihlerde, kimler kalmıştır? 
Soru 2. Personelin aldığı avanslar ne kadardır? Bu avansları alan kişilerin isimleri ve görev

leri nedir? Aldıkları avans miktarları ne kadardır? Ne zaman kapatmışlardır? 
Soru 3. Avansın kapatıldığı işlerin faturalarının miktarları, ne için alındığı ve faturaların foto

kopileri ile tarihleri nedir? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 

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

Halit Dumankaya 
istanbul 

Turban kuruluşlarında birçok yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yapıldığı televizyonlarda dizi hali
ne getirilmiştir. , . \ ' 

Soru 1. Turban Özelleştirme kapsamında küçültülmesine çalışıldığı halde önce Adana'da son
da İsparta'da seyahat acentası açış nedeni nedir, bu acentalar birer seçim bürosu gibi kullanılarak 
kurum zarara uğratıldığı iddiaları vardır, doğru mudur? 

Soru 2. 1994 yılında Başbakanlık tasarruf genelgesine rağmen 1994-1995 yıllarında kaç per
sonel alınmıştır? 

Soru 3. Bazı Turban tesislerinde bir kısım hatırlı kişilere özel muamele yapıldığı söylentileri 
vardır; 10 milyonun üzerinde indirim yapılanların isimlerini verir misiniz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Soru 1. İsparta'dan milletvekili adayı olan Turban eski genel müdürü İsparta ili Futbol takı
mına Turban adına 2 500 000 000 TL bağış yaptığı söylentisi vardır, bu meblağ doğru mudur, doğ
ru değilse yapılan bağışın miktarı nedir? 

Soru 2. Milletvekili adayı olduğu bir il takımına Turhan'ın parasını peşkeş çekmesini doğru 
buluyor musunuz? 

Soru 3. Turban telefonlarının Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 1995 masraflarında bir artış var
dır, bu artışın nedeni nedir, bu ayların Turban telefon fatura miktarları ne kadardır? 

Soru 4. Tüm Turban tesislerinde 1994-1995 yılları arasında kaç uçak seyahati yapılmıştır; 
uçakla seyahat edenlerin isimlerin ve unvanları nedir? 

Soru 5. Turban Genel Müdürlüğü ve İşletmelerinde yapılan otel, konaklama ve harcamaların 
miktarı nedir, bu otellerde kalan ve harcamaları yapan ve otelde kalanların isimleri ve unvanları ne
dir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 1.2.1996 

Saygılarımla. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 

Soru 1. Yalova Termal Tesislerinde bulunan Türk Hamamının bakını ihalesi işini kim almış
tır, tenzilat nedir? 

Soru 2. Bu güne kadar ne kadar istihkak aldı? İstihkak almayıp işletmeye fatura kesmiş ise fa
turaların tarih, numara ve miktarları nedir? 
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T.C. 

Başbakanlık 4.11.1996 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Sayı: B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/6631 

Konu : Önerge 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen, 

7/209-291,7/210-292,7/277-406,7/212-294,7/289-439,7/202-284,7/203-285,7/204-286,7/205-
287, 7/206-288, 7/207-289, 7/211-293, 7/215-297, 7/216-298, 7/217-299, 7/218-300, 7/219-301, 
7/220-302,7/221-303,7/222-304,7/223-305,7/228-310,7/226-308,7/227-309,7/214-296,7/213-
295,7/288-438 esas sayılı yazılı soru önergelerine TURBAN A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından ve
rilen cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

H. Ufuk Söylemez 

Devlet Bakanı 

Ekler: 

7/209-291, 7/210-292, 7/277-406, 7/212-294, 7/289-439, 7/202-284, 7/203-285, 7/204-286, 
7/205-287,7/206-288,7/207-289,7/211-293,7/215-297,7/216-298,7/217-299,7/218-300,7/219-
301, 7/220-302, 7/221-303, 7/222-304, 7/223-305, 7/228-310, 7/226-308, 7/227-309, 7/214-296, 
7/213-295,7/288-438 esas sayılı soru önergelerine verilen cevaplar. 

İlgi : 18.1.1996 tarih ve 7/209-291 sayılı yazınız. 

4046 sayılı Özelleştirme Yasası uyarınca tasfiye edilen ya da satılan Çorum, Amasya, Sam
sun, Erciyes, Uıfa, Çeşme, Ilıca işletmelerine ait evrakın tümü ile Kuşadası Marina, İstanbul Böl
ge ve İstanbul TSA'na ait muhasebe evrağının 1992-1994 yıllarına ilişkin olanı Elmadağ İşletme
sine, bu işletme özelleştirilince Genel Müdürlük binası altında bulunan depoya nakledilerek, dü
zenli bir arşiv oluşturma yolunda çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

T. Aydın Ünal Ayhan Özer 
Genel Müdür Yard. V. Genel Müdür V. 

İlgi : 18.1.1996 tarih ve 7/210-292 sayılı yazınız. 

18.1.1996 tarihli yazılı soru önergesini veren İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın 
başkanlığını yürüttüğü 10/2 sayılı Araştırma Komisyonuna anılan belgeler takdim edilmiş, bu bil
gi ve belgeler bahsi geçen Komisyonda bulunmakta olup, Kurumumuzda konuyla ilgili inceleme
ler sürdürülmektedir. 

Kuşadası Marina İşletmesi tarafından Aydın Linyit Helikopter Firmasına 331 130 812 TL. tu
tarında alacak tahakkuk ettirilmiş, daha sonra 126 130 812 TL. iade faturası düzenlenerek bakiye 
178 260 869 TL. (KDV hariç) işletme tarafından reklam gideri olarak ödenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederiz. , 

T. Aydın Ünal Ayhan Özer 
Genel Müdür Yard. V. Genel Müdür V. 
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İlgi: Tarihsiz ve 7/277-406 sayılı yazınız. 

Söz konusu firma ile ilgili olarak Maliye müfettişlerinden oluşturulan denetim grubunca yazı
lan inceleme raporu T.B.M.M. 10/2 sayılı Araştırma Komisyonunun 29.7.1996 tarih ve 326 sayılı 
yazısı ekinde alınmış olup, Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığınca konu hakkındaki in
celeme sürdürülmektedir. 

• Bilgilerinize arz ederiz. 
T. Aydın Ünal Ayhan Özer 

Genel Müdür Yard. V. Genel Müdür V. 
İlgi: 18.1.1996 tarih, 7/212-294 sayılı yazı. 

Turban Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğü ve işletmelerinde yapılan iş ve ihalelere ilişkin bilgi ve 
belgeler ile şirketimizin bu hususlarla ilgili olarak uyguladığı usulve esaslara ilişkin mevzuat, 
önerge sahibi sayın milletvekilinin başkanlığını yürüttüğü, şirketimiz faaliyetlerini araştırmak ama
cıyla kurulmuş bulunan TBMM Araştırma Komisyonuna incelenmek üzere takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
T. Aydın Ünal Ayhan Özer 

Genel Müdür Yard. V. - Genel Müdür V. 
İlgi: 1.2.1996 tarih ve 7/289-439 sayılı yazınız. 

4046 sayılı Özelleştirme Yasası uyarınca tasfiye edilen ya da satılan Çorum, Amasya, Sam
sun, Erciyes, Urfa, Çeşme, Ilıca ile Kuşadası Marina, İstanbul Bölge ve İstanbul TSA'na ait evrak 
Elmadağ İşletmesine, bu işletme özelleştirilince genel müdürlük binası altında bulunan depoya 
nakledilerek, düzenli bir arşiv, oluşturma yolunda çalışmalar sürdürülmektedir. 

İşletmelerimizle ilgili olarak gerek 10/2 sayılı Meclis Araştırma Komisyonu gerekse şirketi
miz müfettişlerince yürütülen çalışmalar devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

T. Aydın Ünal Ayhan Özer 
Genel Müdür Yard. V. Genel Müdür V. 

İlgi : 18.1.1996 tarih ve 7/202-284, 203-285, 204-286, 205-287, 206-288, 207-289, 211-293, 
215-297, 216-298, 217-299, 218-300- 219-301, 220-302, 221-303, 222-304, 223-305, 228-310, 
226-308,227-309 sayılı yazılarınız. 

Şirketimiz faaliyetlerinin incelenmesi hususunda T.B.M.M. Başkanlığınca 10/2 sayılı Araştır
ma Komisyonu kurulduğu ve önerge sahibi İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın bu 
komisyonun başkanlığını yürüttüğü malumlarıdır. 

Söz konusu soru önergelerinde istenilen bilgi ve belgeler gerek işletmelerimiz gerekse genel 
müdürlük yetkilileri tarafından komisyon görevlilerine teslim edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, önerge ile istenilen iş avanslarına ilişkin belgeler ekte sunulmuştur. 
Free (Bedelsiz) konaklamaların her bir işletme bazında ayrı ayrı ve tüm belgeler üzerinde ya

pılacak çalışma sonucunda tespite yönelik incelemeler uzun ve teknik bir çalışmayı gerektirdiğin
den, bu çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

T. Aydın Ünal Ayhan Özer 

Genel Müdür Yard. V. ' Genel Müdür V. 
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îlgi: Tarihsiz ve 7/214-296 sayılı yazınız. 

Adana ve İsparta seyahat acentaları verimli bulunmadıklarından 7.5.1996/48 sayılı Yönetim 
Kurulu kararı ile kapatılmıştır. 

1994 -1995 tarihleri arasında daimî kadrolara 315 adet personel atanmış, atama izinleri ile il
gili belgeler ilişiktedir. 

İndirimler şirketimiz indirim yönetmeliği çerçevesinde yapılmakta olup, aksine hareket eden 
personelin tespiti halinde hakkında gerekli işlem yapılmaktadır. Ayrıca, yönetmeliğe aykırı .işlem
ler hakkında inceleme devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

T. Aydın Ünal Ayhan Özer 
Genel Müdür Yard. V. Genel Müdür V. 

T.C. 
Başbakanlık 3.2.1994 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-314-2223 

Konu : Açıktan Tayin İzni 

Turban Turizm İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğüne 
İlgi : a) 22.1.1993 gün ve B.02.0.PPG.0.12-383-02739 (1993/4) sayılı genelge. 

. b) 11.1.1994 gün ve PEB.96-75 sayılı yazınız. 

Genel Müdürlüğünüz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ekli listede unvan 
ve adetleri belirtilen toplam (500) adet daimi işçi kadrosuna açıktan tayin izni verilmesi uygun gö
rülmüştür. 

Gereğini rica ederim. 

T.C. Başbakanlık 

Turban Genel Müdürlüğü 

Merkez Teşkilatı 
Unvan 
Genel Müdür Yardımcısı 
Müfettiş Yardımcısı 

Avukat 

Şoför 

Memur 
Daktilograf 

" ' 

Dr. Yücel Edil 
Başbakan a. 
Müsteşar V. 

/ 

Kadro Adedi 
1 

10 

3 

.3 
10 

10 

37 
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Taşra 
Unvan 

Bölge Müdürü 
İşletme Müdürü 

Muhasefe Şefi 
Teknik Servis Şefi 

Genel Hizmetler Şefi 
Önbüro 

Mutfak 

Sera Bahçe ' 
Şef Yardımcısı 

Muhasebe Memuru 
Kontuar Memuru 
Güvenlik Görevlisi 

Şoför 

Garson 

Komi 
Aşçı 
Hizmetli 

Bulaşıkçı 

Kadro Adedi 
7 

2 
15 
10 

10 

10 
7 

17 
10 

25 
10 
60 

40 

50 
50 
44 
50 

46 

"463 ' 
Genel Toplam 500 

. T.C. 
Başbakanlık 6.11.1993 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-314-16635 

Konu : Açıktan Tayin Yapılması 
Turban Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğüne 

İlgi : a) 22.1.1993 gün ve B.02.0.PPG.0.12-383-02739 (1993/4) sayılı, 

b) 11.10.1993 gün ve B.02.0.PPG.0.12-383-15022 (1993/50) sayılı genelgeler. 
Ekli listede isimleri belirtilen kişilerin Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatında açıktan ta

yin yoluyla istihdam edilmeleri ilgi (b) genelge kapsamı dışında mütalaa edilmek kaydıyla uygun 
görülmüştür. 

Adı geçenlerin açıktan tayinlerinin yapılmasını ve sonucundan ivedi olarak Başbakanlığa bil
gi verilmesini rica ederim. 

Dr. Yücel Edil 
Başbakan a. 
Müsteşar V. 
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Turban Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğünde 
Açıktan Tayinine İzin Verilen Personelin 

Adı Soyadı 

0 : 2 

1. Tahir Şahin 

2. Burhan Kekeç 

3. Mustafa Baldemir 
4. Şerife Tekyurt 
5. Mahmut Özelçi 

6. Ali Erkan 
7. Yasemin Özkan 
Toplam (7) Kişidir. 

TC. 
Başbakanlık 12.4.1993 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-314-4291 
Konu : Açıktan Tayin İzni 

Turban Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğüne 
İlgi: a) 22.1.1993 gün ve B.02.0.PPG.0.12-383-02739 (1993/4) sayılı genelge. 
Genel Müdürlüğünüzde istihdam edilmek üzere (4) adet personele açıktan tayin izni verilme

si uygun görülmüştür. 
Gereğini rica ederim. 

Necdet Seçkinöz 
Başbakan a. 

Müsteşar 
Turban Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğünde 
Açıktan Tayinine İzin Verilen Personelin 

Adı Soyadı 
Ahmet Rıfat Dursunoğlu ' Tel.: 362 82 77 
Muharrem Ünal 
Murat Aytaç 
Hüseyin Hıraca 

T.C. 
Başbakanlık 6.4.1993 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-314-4005 

Konu : Açıktan Tayin İzni 
Turban Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğüne 

İlgi : a) 22.1.1993 gün ve B.02.0.PPG.0.12-383-02739 (1993/4) sayılı genelge. 
b) 9.2.1993 gün ve PEB-275-471 sayılı yazınız. 
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Genel Müdürlüğünüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere ekli listede unva

nı ve adetleri gösterilen toplam (500) adet daimî işçi kadrosuna açıktan tayin izni verilmesi, ilgi (a) 
genelgenin 11 inci maddesinin 6 ncı paragrafına göre uygun görülmüştür. 

Gereğini rica ederim. 

Necdet Seçki nöz 

Başbakan a. 

. Müsteşar 

• T , C . " ' . . • • • . ' • ' . ' • ' • ' 

Başbakanlık 6.4.1993 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-314-4005 

Konu : Açıktan,Tayin îzni 

Turban Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğüne 
İlgi : a) 22.1.1993 gün ve B.02.0.PPG.0.12-383-02739 (1993/4) sayılı genelge. 
b) 9.2.1993 gün ve PEB-275-471 sayılı yazınız. 
Genel Müdürlüğünüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere ekli listede unva

nı ve adetleri gösterilen toplam (500) adet daimî işçi kadrosuna açıktan tayin izni verilmesi, ilgi (a) 
genelgenin 11 inci maddesinin 6 ncı paragrafına göre uygun görülmüştür. 

Gereğini rica ederim. • 
Necdet Seçkinöz 

Başbakan a. 
Müsteşar 

T.C. Başbakanlık 
Turban Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Merkez Teşkilatı 

Unvan 
Genel Müdür Yardımcısı 
Avukat 
Müfettiş Yardımcısı 

Şoför 
Memur 

Daktilograf 

Taşra 
Unvan 
Müdür 
Müdür Yardımcısı 

Muhasefe Şefi 

Kadro Adedi 
1 , 

3 

' 5 
3 
9 

10 

31 

Kadro Adedi 

3 
15 

6 
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Unvan 
Teknik Servis Şefi 
Genel Hizmetler Şefi 
ÖnbüroŞefi \ 
Mutfak Şefi 
Sera Bahçe Şefi 
Şef Yardımcısı 
Muhasebe Memuru 
Kontuar Memuru 
Güvenlik Görevlisi 
Şoför 
Garson 
Komi 
Aşçı 
Hizmetli 
Bulaşıkçı 

Genel Toplam 

Kadro Adedi 
10 
12 
10 

. 6 
2 

20 
40 
15 

100 
30 
45 
50 
25 
50 
30 

469 

500, 

T.C. 
Başbakanlık 1.3.1993 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-314-2845 

Konu : Açıktan Tayin İzni 
Turban Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğüne 

İlgi: a) 22.1.1993 gün ve B.02.0.PPG.0.12-383-02739 (1993/4) sayılı genelge. . 
Genel,Müdürlüğünüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere (6) adet personel 

için açıktan tayin izni verilmesi uygun görülmüştür. 

Gereğini rica ederim. 
Necdet Seçkinöz 

. . , • Başbakana. 
Müsteşar 

Turban Turizm A:Ş. Genel Müdürlüğünde Istildamı Uygun Görülen Personelin 

Adı Sovadı 
1. Faik Resa 
2. Fatih Ayvat 
3. Müjgan Göçen 
4. Betül Sumru Çağlar 
5. Zeynep Aslıgül Nefesoğlu 
6. Elvan Çeçen 

Tahsili 
Lise 
Yüksek 
Yüksek 
Ticaret Lisesi 
Yüksek 
Lise 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
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İlgi : Tarihsiz ve 7/213-295 sayılı yazınız, 

1,2. Şirketimiz muhasebe kayıtlarında böyle bir kayda rastlanmamıştır. 
3. Konuyla ilgili olarak soruşturma raporu düzenlenerek sorumluları hakkında suç duyurusun

da bulunulmuştur. 

4. Uçakla seyahat eden kurumumuz personel listesi ilişikte sunulmuştur. 
5. Sorunun mahiyetinden Turban işletmelerinde konaklayan kurum personeli mi, yoksa müş

teri konaklamalarının mı kastedildiği anlaşılamadığından, ayrıca her iki tespitin zaman alacağından 
soruya bu haliyle yanıt verilememiştir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
T. Aydın Ünal Ayhan Özer 

Genel Müdür Yard. V. Genel Müdür V. 

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır. 
İlgi : 1.2.1996 tarih ve 7/288-438 sayılı yazınız. 
Soru önergesi sahibi İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın başkanlığını yürüttüğü 

10/2 sayılı Araştırma Komisyonuna istenilen belge ve bilgiler takdim edilmiş olup, konuyla ilgili 
olarak şirketimiz bünyesinde gerekli inceleme sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

T. Aydın Ünal Ayhan Özer 
Genel Müdür Yard. V. Genel Müdür V. 

43. - Konya Milletvekili Nezir BüyükcengizHn, Konya İlinde doğalgaz uygulamasına geçilip 
geçilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam M. Recai Kutan'in. yazılı ceva
bı (7/1501) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

1 Nezir Büyükcengiz 
Konya 

1. Son yıllarda hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşan Konya İlimizi doğal gazdan yararlan
dırmayı düşünüyor musunuz? 

2. Bu hususta herhangi bir çalışma var mıdır? Eğer var ise hangi aşamadadır? 
T.C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 4.11.1996 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.15.0.APK.0.23-300-1516/17326 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 17.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3840 sayılı yazısı. 
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Konya Milletvekili Sayın Nezir Büyükcengiz'in tarafıma tevcih ettiği ve Türkiye Büyük Mil

let Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/1501 Esas No.lu 
yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

M. Recai Kutan 
- - Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Konya Milletvekili Sayın Nezir Büyükcengiz'in Yazılı Soru Önergesi ve 

Cevabı (7/1501-3706) 

Soru 1. "Son yıllarda hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşan Konya İlimizi doğalgazdan ya
rarlandırmayı düşünüyor musunuz?" 

Soru 2. "Bu hususta herhangi bir çalışma var mıdır? Eğer var ise hangi aşamadadır?" 

Cevap 1, 2. Konya İlinin de üzerinde bulunduğu Güney Doğalgaz İletim Hattının proje, etüt 
ve mühendislik çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak mevcut ithalat potansiyelimiz, halihazırdaki ile
tim hatları üzerindeki sözleşmeleri yapılmış bulunan kullanıcıların taleplerini karşılayabilecek dü
zeydedir. Mevcut ve planlanan hatların talebini karşılayabilmek için doğalgaz arz miktarının artı
rılması ve kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla çeşitli Ülkelerle görüşmelere devam edilmekte
dir. Arz kaynaklarının artırılmasına paralel olarak ilave yatırımlar gerekmektedir. Görüşmelerin ne
ticelenmesi ve ilave yatırımların yapılması doğrultusunda güney hattının inşaatına başlanması 
mümkün olabilecektir. 

Bu nedenlerden dolayı Konya İlinin doğal gaz talebinin kısa vadede karşılanması mümkün gö
rülmemekle birlikte, doğalgaz arz imkânlarının geliştirilmesi ve yatırımların tamamlanması halin
de, ile gaz arzı mümkün olabilecektir. 

44. - Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, İş ve İşçi Bulma Kurumunda usulsüz atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in yazılı cevabı 
(7/1508) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. . 29.2.1996 

Şevki Yılmaz 

Rize 

24 Aralık 1996 20 nci Dönem Milletvekili seçiminden sonra hükümet kurma çalışmalarının 
devam ettiği bu günlerde, Başbakanlığın 5 Nisan kararları doğrultusunda tüm atamalar durdurul
muşken; 

1. Bakanlığınız sorumluluğunda olan İş ve İşçi Bulma Kurumunda 657 sayılı D.M.K.'na gö
re görev yapacak olan çeşitli hizmet sınıflarında boş bulunan kadrolar yasalara uygun olmayan şe
kilde atamaların ve göreve başlatmaların yapıldığı doğru mudur? 

' 2. Anılan tarihten sonraki bu atamalar adı geçen kurumda hangi unvanlara yapılmıştır? 
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• • • ' ' T - c : " - ' . • ' . ' ' . • 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,4.11.1996 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları 

Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.13.0.SGK-0-İ3-00-01/6580/27999 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 21.10.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02,7/1508-688/1521 sayılı yazınız. 
Rize Milletvekili Şevki Yılmaz tarafından hazırlanan "iş ve İşçi Bulma Kurumunda usulsüz, 

atamalar yapıldığı" hakkındaki yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Bilindiği üzere; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa 3413 sa
yılı Kanunla eklenen Ek-1 inci madde ile, kamu kurum ve kuruluşlarına her yıl serbest kadro mev
cutlarının binde biri oranında kadro ayırarak korunmaya muhtaç çocukları işe yerleştirme yüküm
lülüğü getirilmiştir. Diğer taraftan 4061 sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanununun 50 inci maddesi
nin (e) fıkrasının 1 inci bendinde; "657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel 
şartları taşımak kaydıyla bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolardan; sakat ve eski hü
kümlüler için 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen oranlarda kadro ve pozisyon 
ayırmaya ve yükümlü oldukları kadar atama yapmaya mecburdurlar" 

hükmü bulunmaktadır. 
Bakılan ve korunan çocuklar ile sakat ve eski hükümlülerin atanmaları, 4061 sayılı 1995 Ma

lî Yılı Bütçe Kanununun 50 inci maddesinde belirtilen açıktan atama işlemlerine ait izin alınması 
hükmü dışında tutulmuştur. Ayrıca, Başbakanlığın 27.9.1995 tarih ve 13730 sayılı genelgesi de ba
kılan ve korunan çocuklar ile sakat ve eski hükümlüleri açıktan atama izni kapsamı dışında bırak
mıştır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunda açık bulunan kadrolara yukarıda açıklanan kanunlar ve Başba
kanlık genelgesi doğrultusunda, bakılan ve korunan çocuklar için 21-22 Eylül 1995 tarihlerinde sı
navlar yapılmış ve başarıları tespit edilen 15 kişi çeşitli kadro ve pozisyonlara, sinav sonuçlarını ta
kip eden tarihlerde atanmışlardır. 

Sakat ve eski hükümlü kontenjanlarını tamamlamak amacıyla 10 Ocak 1996 ile 5-7 Şubat 
1996 tarihlerinde yazılı ve sözlü sınavlar yapılarak başarılı olan 30 adet memur, 5 adet santral me
muru ve 15 adet daktilografin atama işlemleri tamamlanmıştır. 

Diğer taraftan; Başbakanlık ve Maliye Bakanlığından açıktan atama izni alınmak suretiyle 
1 adet şoför kadrosuna atama yapılmış, aşağıdaki unvan ve kadrolara da Başbakanlık ve Maliye Ba
kanlığından izin alınmak suretiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapılmış
tır-" , 

Görev Unvanı ' • Adet 

Bölge Müdür Yardımcısı 1 
Şube Müdürü 1 . 
Tabip 1 

Muhasebeci 1 
Eğitim Uzmanı v 2 
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Ayrıca; 24.12.1995 - 31.3.1996 tarihleri arasında kurum içerisinde hizmet gereği, istek üzeri

ne, mahkeme karan uyarınca ve özelleştirilen kuruluşlardan yapılan atamaları gösterir tablo ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necati Çelik 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

îş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 
Kurum İçi Atamalarını Gösterir Tablo 

(24. 12. 1995-31.3.1996) • 

Kurum İçi Unvan Değişikliği 
Eski Unvanı 
Şube Müdürü 
Eğitim Uzmanı 
Memur 
Memur 
Daktilograf 
Daktilograf 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Bekçi 
Hizmetli 

Toplam 

Unvan 
Şube Müdürü 
Şef 
Veri Haz. Kont. İşit. 
Memur 
Daktilograf 
Şoför 

, Toplam 

Unvâ n 
Eğitim Uzmanı 
Şef 
Memur 

Yeni Unvanı 
Bölge Müdür Yrd. 
Bölge Müdür Yrd. 
Ver. Haz. Kont. İşit. 
Veznedar 
Veznedar 
Ver. Haz. Kont. İşit. 
Memur 
Veznedar 
Teknisyen 
Veznedar 
Daktilograf 

Kurum İçi İstek Üzerine Nakiller 

Adet 
3 
7 • 

1 • ' - ' • 

3 

" I 
, '3 ' 

18 

Kurum İçi Hizmet Gereği Nakiller 

Adet 
2 
1 

• ' • 4 

Adet 
2 
1 
9 . 
2 
2 
7 
1 
1 
1 

: 2 
2 

30 

Toplam 
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Eski Unvanı 
Bölge Müdür Yrd 

Unvanı 
Şef 
Muhasebeci 
Memur 

Toplam 5 

45. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunçhm, Harput'un tarihî ve kültürel varlıklarının ko
runmasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İsmail Kahramandın yazılı cevabı (711510) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletleri
nizi saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Cemil Tunç 

, Elazığ 
Sorular: Harput tarihî ve kültürel zenginlikleri bağrında bulunduran bir kültür hazinesidir. Bu 

hazine gün geçtikçe yok olmakta, tarihî izler gün geçtikçe silinmektedir. Geçen hükümet zamanın
da defaaüa müracaat ettiğim halde bir netice alamadım. Yeni Kültür Bakanımızın Harput'umuzun 
tarihini yok olmaktan kurtaracağını ümit ederek şunu sormak istiyorum; 

1. Harput'un tarihini ve kültür varlıklarını yok olmaktan kurtaracak çalışmayı yapmayı düşü
nüyorlar mı? . 

2. Düşünüyorlarsa ne zaman yapmaya başlayacaklardır? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 1.11.1996 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940/480 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 21 Ekim 1996 tarih ve KAN.KAR.MÜD. 7/1510-759/1758 sa

yılı yazısı. 

Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un "Harput'un Tarihî ve Kültürel Varlıklarının 
Korunmasına İlişkin" yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İsmail Kahraman 

Kültür Bakanı 
Elazığ'ın 5 km. kuzeydoğusunda bulunan Harput, ilk kurulduğundan bu yana önemini koruya

rak sürekli yerleşim görmüş tarihî ve kültürel bir kentimizdir. 

- 2 1 8 -
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Mahkeme Kararına Göre Yapılan Atama 

Yeni Unvanı Adet 
Şube Müdürü 1 , 

Özelleştirilen Kuruluşlardan Yapılan Atamalar 
Adet 

1 
V ••. ı 

• • 3 ' . ' • ' • . • 
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Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 9.4.1982 gün ve A-3562, Taşınmaz 

Kültür ve Tabiat Varhklan Yüksek Kurulunun 30.5.1985 gün ve 1089 sayılı kararı ile Harput'ta 
kültür ve tabiat yarlıkları tescil edilmiştir. 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 30.5.1985 gün ve 1089 sa
yılı kararı ile Harput Kentsel sit sınırları belirlenmiştir. Halen kentsel sit alanı içinde Harput Kale
sinin yanı sıra; 3 kilise, 5 hamam, 8 çeşme, 6 camii, 11 türbe, 1 idarî bina (Belediye evi), 2 sivil 
mimarlık örneği, 2 doğal varlık ağaç, 1 köprü, 1 dabakhane tescilli kültür ve doğa varlıkları yer al
maktadır. 

Harput sit alanlarını içeren koruma amaçlı imar planı yaptırılmış ve plan Diyarbakır Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.11.1992 gün ve 1197 sayılı kararı ile uygun bulunmuş
tur. 

Anılan planla, eski kent dokusu korunurken, kültür varlığı olarak tescilli anıtsal yapıların çev
releri ile korunmasına ayrı bir özen gösterilmiş ve camii, han, hamam, kilise vb. yapıların çevrele
rinde peyzaj ağırlıklı çevre düzenlemeleri getirilmiştir. 

Bakanlığımız Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 1997 yılı yatırım prog
ramında 95H040070 proje numaralı Tarihî Çevre Koruma ve Geliştirme Rölöve ve Restorasyon 
Projesi Yapımı kapsamında "Elazığ, Harput'taki Kültür Varlıklarının Çevre Düzenlemesi" işi ele 
alınacaktır. 

3386 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasının 10 un
cu maddesi uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut ve 
mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde 
bulunan camii, türbe, kervansaray, medrese, han, hamam, mescit, zaviye, mevlevihane, çeşme ve 
benzeri kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi koruma kurulları kararı alındıktan son
ra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür hükmü bulunmaktadır. 

Harput'taki kültür varlıklarının korunması konusundaki sayın milletvekilinin ilgi önergesinde
ki dileklerine ilişkin Bakanlığımıza daha önce yapılmış olan başvurular söz konusu yasa hükmün
de dikkate alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde Harput'ta bulunan kültür varlıklarının ba
kım ve onarımının genel müdürlüğün aşağıda sunulan program çerçevesinde 5 yıllık yatırım prog
ramına, Ağa Gamii, Esadiye Camii 1997 yılında, Kale Hamamı, Hoca Hamamı, Ulu Camiinin Mi
naresi 1998 yılında onarıma alındığına dair bilgi edinilmiştir. 

46. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, milletvekillerinin sağlık harcamalarına iliş
kin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli 'nin yazılı cevabı (711558) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın taafınızdan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
9.10.1996 . 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Kamuoyunda Meclisimiz daima küçük düşürülmekte, özellikle sağlık harcamaları yönünde 
eleştiriler almaktadır. 

Bugün Mecliste görevinden istifa eden bir doktorun beyanları da bu yöndedir. 
Soru 1. Halen Milletvekili olan kişilerin 1995 yılı ve 1996 Ekim başı itibari ile sağlık ve te

davi harcamalarını tek tek açıklar mısınız? 

- 2 1 9 -



T.B.M.M. B : 1 3 5 .11 .1996 0 : 2 
Soru 2. Bazı Milletvekillerinin faturası yüklü gelip Meclisçe ödenmemektedir. Bu milletve

killeri kimlerdir, Ödenmeyen faturaları hangileridir? 

•'•• T . Ç . . : V " •."'• ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 1.11,1996 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ı 
KAN. KAR. MD: 

Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1558-3678/10331 
Sayın Halit Dumankaya 

İstanbul Milletvekili 
İlgi: 9.10.1996 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Milletvekillerinin sağlık harcamalarına ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorular aşağıda cevap

landırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cevap 1. Milletvekillerimizin 1.1.1996-14.10.1996 tarihleri arasındaki yurtiçi ve yurtdışı te
davi giderleri ekli 1 sayılı listede gösterilmiştir. 

Saymanlık Müdürlüğümüz; 1996 yılında bilgisayara geçtiğinden 1995 yılma ait kişi bazında
ki harcama miktarlarının tespiti uzun bir zaman alacağından 1995 yılı sağlık harcamalarına ait bil
giler toplam olarak ekli 2 sayılı listede gösterilmiştir. 

Cevap 2. Sağlık ve tedavi harcamalarına ilişkin faturaların incelenmesi sonucunda; mevzuat 
gereği ödenmesi mümkün olmayan faturaları ilgilisine iade edilmekte veya ödenmemesi gereken 
kısımları tenzil edildikten sonda mütebakisi ödenmektedir. Bu nedenle, ödenmeyen faturalar kayıt
lara geçmemektedir. 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğüne 

İlgi: 11.10.1996 tarih ve 10331 nolu yazınız. 
İstanbul Milletvekillerinden Halit Dumankaya'nın vermiş olduğu yazılı soru önergesine ceva

ben düzenlenen liste ve bilgiler ilişiktedir. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Ünal 
Müdür 

; .'. EKI 
' 1.1.1995-2410.1995 

Tarihi İtibariyle Milletvekillerine Yapılan Sağlık Harcaması 
Özel hastaneler 19 574 502 000 
Resmî hastaneler 1992043 000 

Diğer ödemeler 21441466000 
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Yurtdışı tedavi yollukları 
Yurtdışı tedavi avansı 
Özel eczane ödemeleri 
TBMM eczanesi ödemeleri 

B:13 5.11.1996 
1838 252 000 
2 609 593 000 
12 698 125 000 
j 4 937 865 000 
65091 846 000 

0 : 2 

1996 yılında Müdürlüğümüz bilgisayara geçtiğinden 1995 yılı için kişi bazında harcama mik
tarı tesbit edilememektedir. 

Elimizde mevcut 1995 yılı sağlık harcamalarına ait bilgiler toplam olarak yukarıda gösteril
miştir. 

EK-II 

Sicil 

544 
2562 

2793 

2883 

2913 
2931 
3092 

3107 

3166 

3254 
3290 

3306 
3344 

3357 

3364 

3375 
3377 

3412 
3423 

3429 

3430 
3475 

3515 

3535 
3569 

3573 

Adı 
Abdulkadir 

tsmet Aptullah 
Mehmet 

Süleyman Arif 

Nahit 
Cemal 

Necmettin 

Cevdet 
Hasan 
Necmettin 
Esat 

Nafiz 
Erol 

Cemil 

Oğuzhan 
Önder 

Deniz 
Yasin 

Ömer Naimi 
Mehmet Fuat 

Korkut 

Ali 
Şevket 
Fehim 

Nihan 

Ali Şevki 

ÜyeTopl 
Sovadı 

Akgöl 

Sezgin 
Altınsoy 

Emre 
Menteşe 
Külahlı 

Cevheri 

Akçalı 
Korkmazcan 

Erbakan 
Kıratlıoğlu 

Kurt 
Çevikçe 

Erhan 

Asiltürk 
Sav 

Baykal 
Hatiboğlu 

Barım 
Fırat 
Özal 

Topuz 

Kazan 
Adak 

îlgün 

Erek 

amı 

Purl 
Y 
Y 
Y 

Y 
Y 
Y 

Y 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 

Y 
Y 

Y 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 

Y 

Pur2 

S 
S 
S 

S 

S 
S 

S 
S 

. s 
S 
S 

S 
S 

s 
S 

S 

S 
S 

S 
S 

•S ." 

s 
s 
s 
s 
s 

Toplam 
1 115 000 

30 524 495 
95 161 298 

81 159 983 
34 881000 

215.118 272 
493 325 930 

79 457 768 
20 523 200 

80 458 816 
31 133 540 

51 813 082 
282 027 877 
89 377 226 

..791 163 710 

33 448 851 
13 915 932 
69 742 522 

61524 276 

462 390 355 
24 498000 
85 780 219 
22 720 119 

106 242 631 

46 781 198 

130 813 080 

- 2 2 1 -



Sicil 
3586 
3600 

3625 
3632 

3643 

3656 
3658 
3694 

3703 
3732 
3734 

3751 
3754 

3755 

3760 
3764 

3767 
3780 

3796 
3817 

3822 

3862 

3866 

3876 
3897 

3899 

3925 
3958 
3969 

3971 
3973 

3977 
3997 

3998 

4000 
4004 

Adı 

Abdülkadir 
Mehmet Halit 

Altan 
Hasan 

Avni 

Mustafa Kemal 

Adnan 
Yusuf Fevzi 

Hikmet 
İsmet 

Fethi 
Agah Oktay 
Şaban 

Aydın 

Mehmet Recai 

Sümer 
Yahya 
Sadi 

Temel 
Ömer 

Koksal 
Mehmet Seyfi 

Mehmet 
Aydın Güven 
Mahmut 

Kamran 

İlker 

Mustafa 
Ünal 
Burhan 
Yavuz 
Mahmut Oltan 

Durmuş Fikri 

Rüştü Kazım 
Bülent 
İmren 

Sovadı 

Öncel 
Dağlı 

Öymen 
Ekinci 

Akyol 

Aykurt 
Keskin 

Arıcı 
Çetin 

Atalay 
Acar 
Güner 
Karataş 

Menderes 

Kutan 
Oral 
Uslu 
Somuncuoğlu 

Karamollaoğlu 
Barutçu 

Toptan 
Oktay 

Sağdıç 

Gürkan 
Sönmez 

İnan 

Tuncay 
Balcılar 

Yaşar 

Kara 
Köymen 

Sungurlu 

Sağlar 

Yücelen 
Akarcalı 

Aykut 

Durl 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 

Y 
Y 
Y 

Y 

Y 
Y 
Y 
Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 
Y 
Y 

Y 
Y 
Y 

Y 
Y 

Y 

Y 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 

Y 

Y 

Y 
Y 
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Dur2 

S 
S 

S. 
S 

S 

S 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s , 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

Toplam 

156 258 280 
139 058 864 

29 806084 

58 795 734 

211 109 826 

92 040 352 
70 967 228 

245 630 279 

285 352 130 

416 544 634 
49 127 600 
57 162 968 

207 256 080 

1 548 577 786 

6 509 032 
117 732 794 
93 544 616 

272 363 962 

29975 500 
124 375 908 

81887 711 
107 675 650 
739 902 424 

21234 492 
207 011 212 
192 046 594 

636 182 589 

37 975 027 
33 032 320 

59 449 602 
109 119 152 

19 220 214 

465 164 520 

275 434 179 

117 784 973 
42 254 456' 
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Sicil 

.4438 
4440 

4441 

4445 

4448 
4452 
4454 

4456 

4465 
4467 

4468 
4472 

4473 

4474 

4478 
4482 
4484 

4485 
4489 
4490 
4492 

4494 

4495 
4496 
4505 

4506 
4507 
4508 

4509 
4511 
4512 
4514 

4519 
4521 
4522 
4525 

Adı 

İbrahim 
Kamer 

Orhan Veli 

Cemil 

Şinasi 
Uğur 
Veli Andaç 

Mustafa 

İsmet 
Halil İbrahim 

Gaffar 
Haydar 

Ali 

Ömer 

Halis Uluç 
İrfan 
Yücel 
Osman Mümtaz 

Hâyri 
Gökberk 
Süleyman 

Ali Rıza 
Yüksel 
Abdülbaki 
Bahattin 

Kazım 
Hüsamettin 
Zeki 
Edip Safder 

Necmi 
Abbas 

Mustafa 
Kadri 
Ferudun 
Turhan 
Nevfel 

B : 13 
Sovadı 

Cebi 
Genç 

Yıldırım 

Çiçek 

Altıner 
' Aksöz 
Durak 
Küpeli 

Attila 
Özsoy 

Yakın 
Oymak 

Dinçer 

Ekinci 
Gürkan 

Köksalan 
Seçkiner 
Sosyal 

Doğan 
Ergenekon 
Hatinoğlu 

Gönül 
Yalova 

Ataç 
Şeker 

Ataoğlu 
Kokutatâ 
Ergezen 

Gaydalı 
Hoşver 
İnceayan 
Çiloğlu 
Güçlü 
Pehlivan 
Tayan 
Şahin 

5 .11 
Dur) 

Y 

Y 
Y 

Y 

Y 
Y 
Y 

Y 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 
Y 
Y 

Y 
Y 
Y 
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Y 
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Y 
Y 
Y 

Y 
Y 

Y 
Y 
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Y 
Y 

Y 
Y 
Y 

.1996 
Dur2 

S 
S 

S 
S 

S 

S 
S 

S 

S 
S 

s 
S 

S 

S 

S 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

o 
Toplam 

217 904 474 
34 697 200 

191 361 867 

31 876 455 
25615 700 

161 808 858 
231 110 561 
605 387 187 

8 243 164 
76 284 259 

7 656 236 
37 786 387 

218 890 964 
149 625 680 

67 161 128 
15 375 212 

320 064 160 
85 029 846 
97 834 382 
12 476 328 

55 067 351 
30 777 976 

60 511 670 
292 860 017 

96 818 956 

825 731 246 
102 803 767 

131 875 615 
170 320 416 
420 692 684 

95 682610 
122 397 391 
156 657 666 

225 987 910 
48 386 624 

129 452 562 

225 -



Sicil 
4526 
4528 

4532 

4533 

4535 

4538 
4541. 

4543 

4545 
4546 

4548 

4549 
4551 

4552 

4554 

4558 

4559 

4560 
4562 

4563 

4565 

4572 

4573 

4574 

4577 

4579 

4581 
4587 

4590 

4592 

4595 

4596 
4597 

4599 

4601 
4604 

Adı 

Ahmet Hamdi 
îsmaij 

Mehmet 
Mustafa,Haluk 

Mehmet Salim 

Evren 
Erdal 

Ahmet Cemil 
Lütfü 

Abdulilah 

Oktay 
Şinasi 

İbrahim Yaşar 

Muammer Fevzi 
Mehmet 

'Ergun 

Rasim 
Lütfı 

Mustafa 
Fuat 

Nihat 

Yıldırım 
Mustafa 

Mukadder 

İbrahim Nami 

Tansu 

Halit 

Algan 

Mehmet Ercan 

Emin 
Yusuf 

Ali 
Hasan Hüsamettir 

Yusuf . 

Mehmet 

Mehmet Bahattin 

B:13 5.11 
Sovadı 

Üçpınarlar 
Coşar 

Gözlükaya 

Müftüler 

Ensarioğlu 

Bulut 
Kesebir 

Tunç 

Esengün 
Fırat 

Öztürk 

Yavuz 

Dedelek 

Yalçın 
Batallı 

Özdemir 

Zaimoğlu 

Doğan 
Zeydan 
Çay 

Matkap 

Aktuna 

Baş 

Başeğmez 

Çağan 

Çiller 

Dumankaya 
Hacaloğlu 

Kârakaş 

Kul 
Namoğlu 

Oğuz 
Özkan 

Pamuk 

Sevigen 
Yücel 

Pur-1 
Y 
Y 

Y, 

Y 

Y 

Y 
Y 

Y 
Y 
Y 

Y 
Y 

Y 

Y 
Y 

Y 

Y 
Y 
Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 
Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 

Y 
Y 

- 2 2 6 -

. 1996 O : 2 
Pur2 

S 
S 

S 
S 

S 

S 
S 

S 

S 

S 

S 
S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 
S 
S 

S 

S 
S 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

Toplam 
94 689 884 
55 323 972 

226 059 322 
102 768 859 

430 958 710 
192 957 836 
85 582 603 

344 916 588 

94 939 593 
203 597 390 

195 831 314 

34 234 261 
17 225 600 

2 530 800 
1 449 222 346 

122 313 596 

100 967 926 
83 779 297 

1 725 523 598 
253 416 631 

69 339 454 

2 199 516 

91 634 075 

69 434 403 

47 387 096 

3 013 000 

2 589 000 
1 039 923 194 

50 568 815 

138 540 360 
26 169 490 

613 398 414 
3 530 484 

776 264 

103 780 213 
16 131 910 



T.B.M.M. 
Sicil 
4611 
4613 

4615 
46.16 

4617 
4619. 
4623 

4625 

4629 

4633 
4634 
4637 

4639 

4646 
4649 
4654 

4655 
4656 
4657 

4661 

4662 

4665 
4669 
4670 

4675 
4680 

4681 
4682 

4683 
4686 
4690 
4692 

4693 
4694' 

4696 
4697 

4698 

Ad. 

Atilla 

Rıfat 
Esat 

Hasan 
Ahmet 
Recep 

Zeki 

Mehmet Sabri 

Şaban 
Abdullah 

Salih 
Hacı 

Ahmet Sezai 

İsmail 
Ali 
Mustafa 
Mehmet Ali 

Ahmet 
İsmail 

Rıza 

Tevfik 
Muzaffer 
İrfettin 

Nevşat 

Mehmet 
Refaiddin 

Ahmet 
Cevat 

Nevzat 

Adem 
Kadir 
Musa 
Abdüllatif 

Muhsin 

Sedat Edip 
İbrahim Halil 

Seyit 

B:13 
Sovadı 

Mutman 
Serdaroğlu 

Bütün 
Dikici 

Dökülmez 
Kırış 
Ünal 

Güner 
Bayrak 

Gül 

Kapusuz 
Filiz 

Özbek 

Kalkandelen 
Günaydın 

Ünaldı 
Yavuz 

Derin 
Karakuyu 
Akçalı 

Diker 
Arıkan 
Akar 

Özer 

El katmış 
Şahin 
Kabil 

Ayhan 

Yıldız • 
Ercan 
Bozkurt 
Demirci 

Şener 
Yazıcıoğlu . 

Bucak 
Çelik 

Eyyüpoğlu 

5 . 1 1 , 

Durl , 
Y 

Y 
Y 

Y 
Y 
Y 
Y 

Y 

Y 

Y 
Y 
Y 
Y 

Y 

Y 
Y 
Y 

Y 
Y 

Y 

Y 
Y 
Y 

Y 

Y 
Y 
Y 

Y . 
Y 

Y 
Y 

Y 
Y 
Y 

Y 
Y 

Y 

.1996 
PJH.2. 

S 

S 
S 

S 
S 

S 
S 

S 

S 

S 
S 
S 

S 

s 
S 

s 
S 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
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0 : 2 
Toplam 

129 708 962 

118 524 000 
80 071 500 

391 931 111 
133 334 520 
69 896 392 
49 734 677 

796 299 958 
353 471 808 

85 974 769 
33 902 600 
50 903 750 
44 895 764 

233 437 841 
127 136 632 
56 952 048 
76 278 166 

198 875 332 
234 868 790 

242 300 177 
69 654 022 

286510444 
115 568 116 
52 265 729 

198 389 200 

23 409 372 
191 414448 

91 797 000 
?. 
? 

106 250 086 

39 990 658 
• ? 

223 307 629 

239 880 329 
711 518 986 

75 999 294 

- 2 2 7 
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Sicil 
.5348 

5349 

' 5350 
5351 
5352 
5353 
5354 
5355 
5356 
5327 
5358 

5359 
5360 

5361 
5362 
5364 

.5365 
5366 

5367 
5368 
5369 
5370 

5371 
5373 
5374 

5375 
5377 
5378 

5379 
5380 
5381 
5382 

5383 
5384 
5385 
5386 

5387 

Adı 
Cemalettin 

Nejat 

Yılmaz 
Saffet Arıkan 

Ahmet 
Hasan Hüseyin 
Gökhan 
Mehmet' 
Ünal 

Ahmet 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 

Ersönmez 
Osman 

Emre 
Bekir 
Sami 
Yusuf 

Metin 
Saffet 
Metin 
Mehmet Fatih 
Muhammet 

Ahmet 

Tamer 
İsmail 
Hüsnü 
İlyas 

Zeki 
Cafer Tufan 

Alaattin Sever 
Ataullah 
Musa 
Faris 
Suat 
Şerif 

Sovadı 

Lafçı 
Arseven 
Ateş 

Bedük 
Bilge 
Ceylan 
Çapoğlu 
Ekici 
Erkan 
Tekdal 
Tümen 
Ulucak 
Uluğbay 

Yarbay 
Berberoğlu 
Gönensay 
Kumbul 
Küçükbaşkan 

Öztop 
Şahin 
Kaya 
Arifağaoğlu 

Atay 
Polat 

Bilgiç 
Kanber 
Özgün 
Sıvalıoğlu 
Yılmazyıldız 

Çakan 
Yazıcıoğlu 

Aydın 
Hamidi 
Okçu 
Özdemir 
Pamukçu . 

Çim 

Purl 
Y 
Y 
Y 
Y 

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 

- 229 -

.1996 0 : 2 
Pur2 

S 
S 
S 
S 
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s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
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s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s \ 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

Toplam 
37 298 440 

172 378 551 
261 998 963 
23 492 848 

210 180090 
28 653 800 
20 289 250 

769 521 980 
23 378 396 

8 553 440 
12 186 176 
88 029 616 

206 983 338 

27 649 989 
10 906 760 

32 895 188 
127 376 

• 45 357 500 
31 221 368 
49 927 588 

40 940 776 
283 646 349 

57 753 779 

99 061 290 
4 844 956 

190 234 644 
190 211921 

, 41 123 114 
120 031 840 
97 961 726 
13 112 300 

, 71 428 347 
293 357 431 
282 712 885 
319 292264 
69697 992 
7 075 928 
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Sicil 
5508 
5509 
5510 

5511 
5512 

5513 
5514 

5515 
5516 
5517 
5518 

5519 
5520 

5521 
5522 
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, EK 3 
Önergenin 2 inci Sorusunun Cevabı 

Gerek Personel Müdürlüğüne tahakkuk safhasında intikal eden, gerekse Başhekimlik ve öde
me safhasında Müdürlüğümüzce faturalar üzerinde yapılan incemelerde mevzuat gereği ödenmesi 
mümkün olmayan faturalar iade edilmekte veya yapılan tetkik neticesinde ödenmeyen kısımlar ten
zil edilerek ödenmektedir. 

Bu çeşit faturalar özellikle özel hastane ve diş faturaları olmaktadır. Kayıtlarımızda ödenme
yen faturalar değil ödenen faturalar bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arzederim, 
01.01.1996- 14.10.1996Tarihi İtibariyle Milletvekillerine 

Yurtdışı ve Yurtiçi Tedavisi Olarak Ödenen Miktarlar 

Aydın Menderes 
Mustafa Zeydan 
Mehmet Ağar 
M. Ali Altın 
Nabi Poyraz 

Yurtdışı 
Tedavi 

23 775 087 000 
16 028 525 000 
2 589 360 000 
1861258 000 
1069 397 000 

Yurtiçi 
Tedavi 

1548 577 000 
1725 523 000 

252 995 000 
770 528 000 

87 994 000 

Toplam 
25 323 664 000 
17 754 048 000 
2 842 355 000 
2 631786 000 
1 157 391000 

1.1.1996 -16.10.1996 Tarihi İtibariyle Milletvekillerine 
Yurtdışı Tedavisi Olarak Ödenen Miktarlar 

Aydın Menderes 
4 418 326 000 TL. 

19 356 761000 TL. 

23 775 087 000 TL. 

Kendisine yolluk olarak 
Konsolosluğa tedavisi için 

Mustafa Zeydan 

4 816 383 000 TL. 
11 212 142 000 TL. 

16 028 525 000 TL. 

Kendisine yolluk olarak 
Konsolosluğa tedavisi için 

Mehmet Ağar 

2 589 360 000 TL. Konsolosluğa tedavisi için 

M. Ali Altın 
1 211 109 000 TL. 
6 50 149 000 TL. 

1 861 258 000 TL. 

Kendisine yolluk olarak 
Konsolosluğa tedavisi için 

Nabi Poyraz 

1 069 397 000 TL. Kendisine yolluk olarak 

- 236 -



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
13 ÜNCÜ BİRLEŞİM ' 5 . 1 1 . 1 9 9 6 SALI Saat : 15.00 

' . 1 . . 
BAŞKANLIĞIN.GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis araştırması önergeleri 
2. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sapanca Gölü ve Civarındaki Su 

Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/20) içtüzü
ğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınma önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE Y E R ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

1.' — Komisyona üye seçimi. 

, 4 ;' 
OYLAMASI. YAPILACAK İŞLER 

5 
• MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

• ' 6 . 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER . 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünalldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

2, — 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 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI •. • 
. . - . . ' •_ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

3. — 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 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuru
luşlarının amaçlan dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana-. 
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

6,— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

7.— İstanbul Milletvekili Algari Hacaloğlu ve 9 arkadaşının^ Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile il
gili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

9, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak 
su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104, ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

10., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

1IV— Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de 
cevherden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştiril
mesinin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

—-2 — 



6 
• GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

12. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

13,—•Nevşehir "Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

14,— İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

15, — 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 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

16. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

17, — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 irici, İçtüzüğün 104 vel05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

18. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanları
mız ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

20, —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık, üretiminde
ki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci,İçtüzüğün 104 vel05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/37) 

— 3 — 



6 
• GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA IMÎR ÖNGÖRÜŞMELER 

21. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

22. — İstanbul Milletvekili Algan Haealloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

23. — Konya Milletvekfili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'ın zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmet
lerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

23A — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel 
Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

2Q< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 vel05 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

27. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Bayındırlık ve 
îs'kân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

28< — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et 
ithalatı yapıldığı iddiarmı araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

29, — İstanbul Milletvekilli Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 

• bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

30. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve. 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
İşletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama-

__ 4 — . 
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cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)) 

31^ —İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatif lerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

32. —• İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzalandığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/49), 

33. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/50) 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/51) 

35. — İzmir Milletvekili Metin Öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkifevleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36. — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

37. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerin
deki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması. açılmasına ilişkin Önergesi (10/55) 

38» — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 28 arkadaşının, kumar
hanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarını tespit etmek ve daha İyi 
denetlenmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/56) 
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39. -— Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) . . • , 

40. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının, doğal afetlerde mey
dana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

41H — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

42< —> Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve-9 arkadaşının, yargı bağımsızlığına 
gölge düşürdüğü iddia edilen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

43. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik soru
nunun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

44, — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya 
muhtaç çocukların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

, 45, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (.10/64) •• .••• 

46. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin 
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapı
labilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/65) 

47. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 115 arkadaşının, başörtülü kız öğren
cilerin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 
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48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki petrol 
ve doğalgaz rezervlerinin tespit ve işletilmesi konusunda millî bir petrol politikası
nın oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

49. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ye standartlara uygun olmayan sac ithal edildiği iddialarını ve bun
ların üretimde kullanılmasının sakıncalarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/69) 

50. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 42 arkadaşının, ülkemizin enerji tü
ketiminde ileride bir darboğazla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

51. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 21 arkadaşının, Refah Partisinin 
Uluslararası Yardım Teşkilatı (IHH) ile ilişkisinin araştırılması ve bu teşkilatça 
toplanan kurban paralarının amacına ulaşıp ulaşmadığının tespiti amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104.ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

52. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, Refah Partisi üye
si oldukları iddia edilen iki kişinin kufban organizasyonu marifetiyle topladıkları 
paraların nerelerde kullanıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci. Içtü-
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

53. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin hac organizasyonlarından sağladıkları gelirden Refah Partisine para akta
rılıp aktarılmadığını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

54. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

55. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 14 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

56. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 24 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
İçinde bulundukları sorunların ve tütün politikamızın tespiti amacıyla Anayasanın 

— 1 — 
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98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 

57< — tzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 16 arkadaşının, ülke çıkarlarına uy
gun bir enerji politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

58. — Burdur Milletvekilli ,Kazım Üstüner ve 14 arkadaşının, hayvancılık sek
törünün sorunlarının ve uygulanan yanlış politikaların araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir' Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

59. — İstanbul Milletvekili H. Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkanı Tansu Çiller'in, yurt içi gezilerinde kullandığı yabancı hava siciline ka
yıtlı uçağın kullanımının Siyasî Partiler ve Türk Havacılık Kanunları karşısındaki 
durumunun belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

60< — İçel Milletvekili Oya Arasl.ı ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Baş
kanı Necmettin Erbakan'ın mal varlığının ve kaynaklarının tespit edilmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) , 

61'H — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

62. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv 
sanayiinin sorunlarının ve devrim otomobilinin üretilmemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/82) 

63. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi 
ile yabancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve. GAP'ın kısa sürede bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

64. —• İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin 
daha iyi denetlenebilmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 indi, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 
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6$, — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı 
olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/85) 

66, — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 28 arkadaşının, Uğur Mumcu ci
nayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

67. — Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kuru
munun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılma
sını sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87) 

68,.— Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 23 arkadaşının, EBK ve SEK'nun 
özelleştirilmeleri sonucunda meydana gelen Devlet kayıplarını belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

69, — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 23 arkadaşının, yasa dışı örgütlerin 
faaliyetlerinin boyutlarını ve varlığı iddia edilen kamu görevlileriyle olan ilişkilerini 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

70, —• Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin 
soranlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) ' v 

71', — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 21 arkadaşının, orta öğretimdeki so
runların araştırılarak Anayasal çerçeveye uygun bir millî eğitim politikasının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

72, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, et ithali ko
nusunu araştırmak ve hayvancılığımızın geliştirilmesi 'için alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

73.; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 26 arkadaşının, İstanbul Per-
şemlbe Pazarı Ticaret Merkezi (PERPA)'nın içinde bulunduğu durumun araştırılarak 
ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

— 9 — (13 üncü Birleşim) 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER • 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara 
Bank, Impexs Bank ve TYT Bank'ın iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

75., — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, Kazakistan'da 
bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin onarımında meydana gelen yolsuzluk ve 
usulsüzlüklerin araştırılarak, sorumlularının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/97) 

7ÖH — Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 22 arkadaşının, Kütahya Manyezit 
İşletmeleri A.Ş. (KÜMAŞ)'ın özelleştirilmesi sırasında yapıldığı iddia edilen usulsüz
lük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak meydana gelen devlet kayıplarını belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

77, •— Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 26 arkadaşının, Etibank tarafın
dan yapılan alümina İhalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 
araştırarak, madenlerimizin daha rantabl işletilebilmesi için alınması gereken tedbir
leri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

78̂  — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E Tipi 
Cezaevinin kapatılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

79,, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Denizli İlinin içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

80L — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 20 arkadaşının, cezaevlerinde 
tutuklu ve hükümlüler tarafından sürdürülen ölüm orucunun nedenlerini ve istem
lerini açığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

81', — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının, orman yangınları
nın önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmal ve kusurların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/103) 

82. — Bartın Milletvekili Koksal Toptan ve 22 arkadaşının, kumarhanelerin ya
rattığı maddî ve ahlakî tahribatların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir-
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lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

83 .— Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım 
müesseselerinin tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kuruma haksız kazanç 
sağlanmak. suretiyle TEDAŞ'ın zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

84, — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanma
raş İlinin sorunlarını araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

85̂  — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 19 arkadaşının, Gediz Nehrinin kirlen
mesinin nedenlerini araştırmak ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

86, — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 19 arkadaşının, polis tarafından dinle
nen telefonlar hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/108) 

87, —• Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Pamukkale'nin doğal 
güzellikleri ile kültürel mirasının korunması için alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

881, —İstanbul Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi ve 21 arkadaşının, yasa dışı 
suç örgütleri ile bunların. Devletle olan bağlantıları konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/5) 

89.ı — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 22 arkadaşının, Hükümetin izlediği 
dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel. görüşme açılmasina ilişkin önergesi. (8/6) 

90, — Batman Milletvekili Ataullah Hamidi ve 22 arkadaşının, yasa dışı suç ör
gütlerinin devletle olan bağlantıları ile güvenlik güçlerinin de karıştığı iddia edilen 
olayların boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

91', — Çankırı Milletvekili Mete Bülgün ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/111) 

92. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekiıv ve 19 arkadaşının, Trakya'yı tehdit 
eden çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

93. —İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 20 arkadaşının, altın işletmeciliğinde 
kullanılan yöntemler incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

94. — İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 47 arkadaşının, spor yapma ola
nakları ile spor kulüpleri ve sporcuların sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

95. — İstaribul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 21 arkadaşının, milletvekilleri 
ve bakmakla yükümlü olduklarına ödenen sağlık harcamalarını araştırarak varsa usul
süzlükleri tespit etmek amacıyla Anayasnın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

%i — îstaribul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 25 arkadaşının, Halk Bankası 
tarafından usulsüz kredi verildiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/116) 

97. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 20 arkadaşının, sağlığa zararlı 
şeker ithal edildiği iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 
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1. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ tren yolu ile istasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) (2) 

2. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Çimento Fabrikasının 
yerin'in değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/Î6) 1(2) 

31 — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapatı
lacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/17) (2) 

4. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonuna 
ilişkin Ulaştırma'Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) (2) 

5. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatırım
lara iliş'kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/19) (2) 

6. —* Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santraline iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) (2) 

7„ — Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çuköbirliğin borçlarına ve personeli
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) (2) 

8. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, bazı medya kuruluşlarına verildiği id
dia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) (2) 

9, — Aydın Milletvekili Sema Piskinsüt'ün, S.S.K.'nın sağlık hizmetleri ala
nındaki örgütlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/23) (2) 

10.,—'İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargonun eko^ 
nomimize olan etkilerine ilişkin IBaşbakandan sözlü soru önergesi (6/24) (2) 

ll'H — Aydın Milletvekili Sema Piskinsüt'ün, S.S.K.'nın malî durumuna ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/25) (2) 

12. — Yozgat Milletvekili İCâzım Arslan'ın, 11 Sağlık Müdürlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) (2) 

13< —• Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, dinî vecibelerini yerine 
getiren ordu mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) (2) 

14.| — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Çevre Düzenlemesi Fonundan bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) (2) 

(1) Bir birlerimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) iki birleşimde cevaplandırılmamıştın 
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15.— Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya'nın bazı belediyelerine ya
pılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) (2) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, öğretmenlerin eylemlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) (2) 

17. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu Sanayi Bölgesi arsasının 
kamulaştırma bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/31) (2) ;'. 

18.— İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, dinî vecibelerini yerine getiren 
ordu mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som öner
gesi (6/32) (2) 

19. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Vergi sistemine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesti (6/34) (2) 

201 — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/36) (2) 

21', — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/37) (2) 

22. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Anadolu Ajandı mahreçli bir habe
re ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/40) (1) 

23. — Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın, DYP - CHP koalisyonu dö
neminde Devletten kredi ve teşvik alan medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/41) (1) 

24. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, et ithalatına ve kontrolüne ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) (1) 

251 — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Yozgat - Yerköy'deki Beyazıtoğ-
.llı Çiftliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) (1) 

26< — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Mogan ve Eymdr göllerinin ıs
lahına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44) (1) 

27. _, izmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, balıkçılarımızın, Ege Denizinin Ulus-
lararası sularındaki av yasağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/46) (1) 

28< — Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, Diyarbakır'daki elektrik 
kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/47) (1) 

29/— Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul ve Ankara Büyükşehir 
Belediyelerinin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sûru önergesi (6/48) (1) 
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30. — Diyarbakır Milletvekili Yaküp Hatipoğlu'nun, kamu alacaklarının faiz 
oranlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) (1) 

31'., — • Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Türkiye - İsrail arasında ya
pıldığı iddia edilen anlaşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/50) (1) 

32. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncei'in, Türkiye ile İsrail arasında 
yapıldığı iddia edilen Askerî Anlaşmaya ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/51) (1) 

33, — Ankara Milletvekili Ersonmez Yarbay'ın, akaryakıt fiyatlarındaki artış
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) ' 

34,'— îçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş'm, 15.4.1995 - 15.10.1995 tarih
leri arasında T.C. Emekli Sandığından emekli olan kamu görevlilerinin mağduriyet
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) (1) 

35, — Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'mn, hayvan besicilerinin sorunla
rına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/55) (1) 

36, — İzmir, Milletvekili Metin Öney'in, ilaçtan alınan KDV'nin kaldırılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) (1) 

37, — Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'mn, İsrail'in, Lübnan'a yönelik sal
dırısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) (Jl) 

38, — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, kırsal kalkınma projelerine iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) (1) 

39, — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu Arıcılık Araştırma Ens
titüsüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) (1) 

40, — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, fındık üretiminin planlanması 
ve dikim alanlarının belirlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/112) (1) 

41'j — Ağn Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı ve ilçelerinin okul, öğretmen ve per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/113) (1) 

42< — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, Boks Federasyonu Başkanının 
sahte belge düzenlediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) ı(l) 

43. — Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, «Dört Mevsim Kadın» isimli program 
çekiminde başörtülü öğrencilerin dışarı çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/115) (1) 

A4i —• Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu 11 Kültür Merkezi iha
lesine ve kütüphane hizmet binalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6 /118) 
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451 — Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun, basında çıkan bir habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

40, — Çankırı Milletvekili Ahmet Uyanık'ın, Engin Civan'm mahkumiyet ceza
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 

47. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da, bir kayak tesisinin yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 

48. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin bazı ilçelerine kapalı 
spor salonu yapılıp, yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/122) 

49. —Ağr,ı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da bir stadyum yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 

50. — İstanbul Milletvekili Bahattin YücePin, T. C. Merkez Bankası Meclisi üye
lerinin yenileneceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/124) 

51',-— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin köy yollarının yapımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

52!. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin köylerindeki kapalı okul
ların açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

53. —• Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrıdaki yoksul vatandaşlarımızın 
çeşitli fonlardan sağlanan yardım miktarının artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/127) 

541 — Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un, İstanbul Atatürk Hava Limanı 
dış hatlar terminali ihalesindeki yolsuzluk iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/130)^ 

53. — İstanbul Milletvekili Meral Akşener'in,. Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları A.Ş.'nin özelleştirilmesi ile ilgili ihalenin iptaline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/131) 

56. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, çiftçilerimize yapılacak yardım
lara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) 

57,, — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Şanlıurfa'da Tedaş'ın bazı hizmet
lerindeki yetersizliğe ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/133) 

5S.| — Afyon Milletvekili Nuri Yaıbuz'un, T. C. Merkez Bankası Van Gölü Eği
tim ve Dinlenme Tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/134) 

59. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop Boyabat SSK Hastanesinin ne 
zaman faaliyete geçeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) 
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60< — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, - Sinop'ta nükleer santral kurulması 
ile ilgili bir projenin olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/136) 

611,, — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'a bağlı bazı ilçelerin yol ya
pım çalışmalarında ve köy konakları için ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

62. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'a bağlı Durağan ve Dikmen 
ilçelerinde yaşayan bazı kimselerin çocuklarını Bafra'da kurulmuş çocuk pazarında 
sattıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

63. —'Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Tümosan Motor Fabrikasının 
özelleştirme kapsamında bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

64. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, memurlara ödenen lojman 
tazminatlarının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/140) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, kamu bankalarınca yapılan 
reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/141) 

66. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesine Endüstri 
Meslek Lisesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/144) 

67. —• Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, yurt dışına işçi gönderilmesinde Ağ-
rı'lı işsizlere öncelik verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/145) 

681 — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu ve Güneydoğu illerinden üni
versitede okuyan öğrenciler için öğrenim kredisi miktarının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi (6/146) 

69, — Ağrı Milletvekili M. S,ıddık Altay'ın, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ne 
gibi ek destekler sağlanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

70, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın ilçelerine vakıf yurtları açıl
masının planlanıp planlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/148) 

711. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Emlakbank hesaplarının yabancı bir 
şirkete inceletildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

72, — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun çiftçilere tarım girdilerinde uygu
lanan sübvansiyon nedeniyle yapılması gereken ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) ;' • 

— 1 7 — • 
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73. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Boğaz Köprüsüne bariyer veya ko
ruyucu bir sistemin yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

74. — Ağr,ı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) 

75;, — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikâr Izol'ım,. Harran Üniversitesinin kadro ih
tiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/187) 

76< — Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, tütün üreticilerine olan borçlarını 
ödemeyen tüccarlara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/188) 

77. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikâr Izol'un, hayvansal ürünlerin ithalatının 
durdurulması ile hayvancılık kredisi alan üreticilere ödemenin ne zaman yapılacağı
na ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

78< — Manisa Milletvekili Tevfik Biker'in, Yeni Demokrasi Partisi eski Genel 
Başkanı Cem Boyner'in günlük bir gezetede yayımlanan konuşmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

79< — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya Sosyal Sigortalar Ku
rumu bünyesinde sigorta müfettişlerinin yeniden görevlendirilip görevlendirilmeyeceği-
ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

80. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Kurulkaya ve Çambaşı 
barajlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

81'. —• Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Mesudiye - Topçam 
Barajına ilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

82. — Oridu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu Denizcilik Meslek Yük
sekokulunun kapanış nedenine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/194) 

83. —• Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Halk Bankası Genel Müdürlü
ğü tarafından verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

84. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumuna bağlı olarak çalışan kamu görevlilerinin fazla çalışma ücretlerine 
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/196) 

85. — Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun, Bodrum'da yaptırdığı iddia 
edilen villaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

86. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, günlük bir gazetede yayımla
nan «Atatürk Havalimanında Filistinli Operasyonu» başlıklı haberde yer alan iddia
lara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/198) 

— 18 — 
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87. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, günlük bir gazetede yayımla
nan «Atatürk Havalimanında Filistinli Operasyonu» başlıklı haberde yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 

88. r— Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Kur'an Kursu Hocası sınavını 
kazananların atamalarına ilişk'in Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) 

89. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinin spor 
kompleksi ve kapalı spor salonu ihtiyacına iliştin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/202) 

90., — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ıin, Ağrı'ya bir atletizm pisti yapılma
sına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 

9L — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Taşlıçay İlçesinde kapalı 
bulunan okullara ilişkin. Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

92. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesine bağlı bazı 
köy ve mezralarda kapalı bulunan okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/205) 

93.j — Ağrı Milletvekili M. S,ıddık Altay'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/206) 

94,— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinde yapımı 
devam eden lojmanlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) 

95. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur - Köşk ve Tükenmez 
köyleri arasındaki yola köprü yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/208) 

96j — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesindeki Sağlık 
Merkezine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/209) 

97. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın Ağrı'nın Hamur İlçesindeki Mer
kez Sağlık Ocağının onarım ve kalorifer tesisatı ihtiyacına ilişk'in Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/210) 

98. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Sağlık kuruluşlarında, Sağlık Mes
lek Liselerinden mezun olanların görevlendirilmemelerine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/211) 

99. — Ağrı Milletvekili M. S,ıddık Altay'ın, Ağrı'nın, Taşlıçay İlçesindeki has
tane ve lojman inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru,önergesi (6/212) 

100. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinin kütüphane ihti
yacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) 

— 19 — 
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1011. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu Anadolu Bölgesinde turizmi 
geliştirmeye yönelik program ve projelere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/215) 

102,.— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Yatılı Bölge Kur'an Kursunun 
müdür ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru- önergesi (6/216) 

103. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın bazı köylerine cami ve mi
nare yapımına ilişk'in Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

104. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinde Kur'an 
Kursu açılmasına ilişk'in Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) 

1051 — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos'da Büyük Klima İs
tasyon Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

106. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt Meteoroloji İstasyo
nunun ne zaman açılacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

107., — Ağrı Milletvekili M. S,ıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur ilçesine Meteoroloji 
İstasyonu kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora önergesi (6/221) 

108. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Patnos Devlet Hastanesi ve lojman 
inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

. 109. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

110., — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesi Ceylanlı - Ka
mışlı köyleri arasında bağlantıyı sağlayacağı belirtilen köprü yapımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

11IV— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İli ve ilçelerindeki elektrik 
kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

112. —•. Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, OYAK'ın üyelerine yaptırmak iste
diği konutlarla ilgili birim fiyatına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/226) 

1.13̂  — Ağrı Milletvekili M.; Sıddık Altay'ın, Ağrı - Diyadin İlçesinin spor saha
sı ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

114, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Diyadin İlçesinde bulunan 
kaplıcaların, sosyal tesis ihtiyacına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/229) 

115. —- Ağrı Milletvekili M. S,ıddık Altay'ın, Şekerova Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/230) 

__„ 20 — 



7 
SÖZLÜ SORULAR 

116. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı - Doğubayazıt İlçesi Yalınsız 
Köyünde yapılan Afet konutlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/231) 

117. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, E - 80 Karayoluna ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

118. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt İlçesinde yapı
mına başlanan sağlık ocağına ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/233) 

119. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinde yapımı devanı 
eden hastane ve sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

120. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt İlçesindeki Devlet 
hastane ve sağlık ocaklarındaki sağlık personli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/235) 

121'.; — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt İlçesindeki il kütüp
hanesinin hizmet binası ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/236) 

122. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık, Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt İlçesinde yapı
mı sürdürülen kültür sitesi inşaatına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) 

123. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlçelerinde öğretmen evi ya
pılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

124. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Eleşkirt İlçesinde yapımı de
vam eden İmam Hatip Lisesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/239) 

125. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt İlçesinde yapı
mı devam eden İmam Hatip Lisesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/240) 

126. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, bazı enerji nakil hatlarının iha
lesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) 

127. —Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, köy korucularına ilişkin İçiş- . 
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

128., — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Türkiye'ye çeşitli kaynaklardan ya
pılacak yardımlardan Doğu ve Güneydoğu bölgelerine bir pay ayrılıp ayrılmayaca
ğına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/243) 
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129, —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Sigorta Hastanesinin sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/244) 

13Ö. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinin bazı köy
lerinin imam ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/245) 

131'< — Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un, Mersin Gümrüğü ve limanında
ki bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/246) 

132. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Fırat Nehri üzerinde bir köprü ya
pılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) 

133. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Adıyaman'da yapımı süren hava 
meydanının hizmete açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 

134. —-Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bir gazetede yayımlanan «Pat
rikhane TC'yi takmıyor» başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/249) 

135. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Patnos Barajı ve Patnos Ovası su
lama inşaatlarının personel yetersizliğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sora önergeesi (6/250) 

136. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Kıbrıs T.C. Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş'ın bir gazetede yer alan bazı sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü sora öner
gesi (6/251) 

137. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye - İsrail Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşması ile ilgili basma yansıyan bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/252) 

138. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, HollandaVlaki İslam Kolejlerin
den mezun olanların bu okullarda geçen öğretim sürelerinin Türkiye'de eksik değer
lendirildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

139. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İline bağlı köy ve mezralarda
ki göçleri önlemeye yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/254) 

1401 — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
çiftçilere ek kredi verilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/255) 

Ut. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, 1996 -1997 Hububat Alım Karar
namesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/256) 
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142. '—> Ağrı Milletvekild M. Sıddık Altay'ın, Ağrı il sınırları içindeki bazı akar
sular üzerinde baraj yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/257) 

143. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağr.ı Yazıcı Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

144. —. Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Eleşkirt - Aydıntepe, Tutak - Nadir 
Şeyh, Tutak - Karahalit barajlarının yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/259) 

145. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İli sınırları içinde bulunan 
Murat nehri üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/260) 

146i — Ağin Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos İlçesinde bulunan 
Badişan Deresi üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) , 

147.| — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, gazetelerde yer alan «İsrail nük
leer deneme için Türkiye'yi seçti» şeklindeki habere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/262) 

148. _ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, BM Genel Sekreteri Butros Gali' 
nin Habitat toplantılarında Türkiye ile ilgili beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/263) 

149j, — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, kamu kurum ve kuruluşların
da değişik pozisyonlarda çalışıp aynı işleri yapan personel arasındaki ücret farklılığı
na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) 

150, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, hayvan besicilerinin borçlarının er
telenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

151'< — Burdur MÜletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur - Antalya demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/266) 

152. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İl Müdürlüğüne bağlı sera 
sebzeciliği ve çiçekçiliği üretme istasyonu kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/269) 

153. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli ilinde Bakanlığa bağlı bir 
serakent kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/270) 

154̂  — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinin karayolunun otoyola 
dönüştürülmesine ilişkin Bayındurlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 
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155. —• Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Organize Sanayi Bölgesi-Çar-
dak arası duble yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

156, —• Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Sarayköy - Babadağ yol yapımına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

157i — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Pamııkkale - Akköy - Sarayköy yol 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/274) 

158. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Belediyesinin Büyükşehir 
Belediyesi statüsüne kavuşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

159. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Pamııkkale Elektrik Dağıtım A.vŞ. 
adıyla bir şirket kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/276) 

16Ö, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İline bir kültür sitesi ya
pılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

1611,'— Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde yapımı devam eden 
görme özürlüler okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/278) 

162. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Çardak Havaalanının iyileştirilme
sine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

1631., —'İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, ilaçtan alınan KDV'nin kaldırıl
masına ve ilaç reklamlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

164 J, — Çanakkale Milletvekili Hikmet Aydın'ın, Etimesgut Belediyesince Er ya
man 4. Etap konutlarına yapı kullanma izninin verilmeyiş nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/282) 

165. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde bir Gümrük Müdür
lüğü Hizmet Binası ve Sundurması yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/267) 

166i — Denizli Milletvekili 'Hilmi' Develi'nin, Denizli İlinde bir gümrük kimya
gerliğinin kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

167< — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Honaz Dağı'na bir kayak merkezi 
tesisi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/279) 

168. —- Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumundan kuru çay alan ve 
bedelini ödemeyen' bayilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

169. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumundan kuru çay alan ve be
delini ödemeyen bir bayiye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 

- — 24 — 
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170. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, havadan onman alanı renkli fotoğ
raf çekimi ile ilgili ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/285) 

•1711, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Atatürk Hava Limanında yaşan
dığı iddia edilen bazı olumsuzluklara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/286) 

172. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Başbakanın Konya mitinginde, 
Konya Valisinin protokol kurallarına uygun davranmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/287) 

173H — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, hazinenin örtülü ödenek davasın
da müdahil olmaktan vazgeçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/288) 

174. —- Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, gerçekleştirilmesi vaaıd edilen icra
atların hangi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/289) 

175. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Türkiye - İsrail Askerî Eğitim An
laşmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/290) 

176. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyanın, Kürt Parlamentosu adı altındaki 
toplantıların önlenmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) 

177. —. Yailova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Irak'taki Türkmenlerin durumla
rına ve Türkiye'ye gelenlerinin oturma ve çalışma izinlerine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/292) 

178. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kuzey Irak'ta insanî yardım adı 
altında faaliyet gösterdikleri iddia edilen casusluk kuruluşlarına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/293) 

179. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Gayriresmî RP'li bir heyetin Su-
riye'li yetkililerle görüştükleri iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

180. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, basma yönelik bazı uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/295) 

181'< — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Maliye Bakanının bazı açıklamala
rının ekonomi üzerinde olumsuz etki yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

182. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, RP'li heyetin İran'ı, Dışişleri Ba
kanlığının bilgisi dışında ziyaret ettiği ve yetkililerle görüştüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/297) 
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183., — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Diyarbakır Devegeçidi Barajının 
ham petrol ve kimyasal madde atıklarıyla kirletildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/298) 

184, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Türkiye Motor Sanayi (TÜMO-
SAN)'nin Türkiye traktör üretimindeki payına ve zarar nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/299) 

185. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, hazine arazilerine RP'ye yakınlığı 
ile bilinen grupların, talip olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/300) 

18Ö. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Sivas Belediyesine aktarılan para 
miktarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 

187. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, kaybolan insanların bulunması için 
yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/302) 

188. - - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, ithalat ve ihracatımızın durumuna 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

189. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Antbirl'ikte çalışmadan maaş aldık
ları iddia edilen kişilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304) 

190. .— Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

191. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, pamuk üreticilerinin desteklenme
sine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

192. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, devlet televizyonunun bir kanalın
da Kürtçe yayın için hazırlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/307) . 

193. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında ya
pılması düşünülen atama ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/308) 

194. •__ Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Güllük Karakolunun İran askerle
rince tarandığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/309) 

195. _• Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, çıkarılması düşünülen vergi affı 
kapsamına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

196. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, ülkemizin elektrik ihtiyacının han
gi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/311) 

— 2f> 
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197, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, proje ihalesi yapılan bazı otoyol
ların yapımından neden vazgeçildiğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/312) 

198, — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Atatürkçü Düşünce Derneği Kas
tamonu - Cide İlçe şubesince asılan bir pankartın Emniyetçe indirildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 

199, —Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney İlçesi - Hamidiye 
Köyü içme suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

200., — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Yenicekent - Ertuğrul -
Cindere arasındaki yolun asfalt yapımı ve Güney - Parmaksızlar Yolu onarımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

201'. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney - Çamrak Köprü 
sü ve Koparan Köyü Deresi ile Karagöz Köyü Yoluna Menfez yapımına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

202. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli güney şelalesine ilişkin Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 

203. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli'nin bazı ilçelerinin kalkın
mada öncelikli yöreler kapsamına 
si (6/318) 

alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge-

204. —Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney - Ertuğrul Köyü 
Trafosunun büyütülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/319) 

205. —• Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, Topkapı Sarayında bulunan tarihî 
eserlerin envanterine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru Önergesi (6/320) 

206. — İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, Malezya'da düzenlenen Müslüman 
Kadın Parlamenterler Konferansına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

207. — Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, S.S.K. Ok Meydanı Has
tanesinde vuku bulduğu iddia edilen tecavüz olaylarına ve bu konuda alınacak ted
birlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

208,—Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/323) 

209. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Ordu'nun İkizce İlçesine bağlı Yo-
ğunoluk beldesi Belediye Başkanının DYP'ye geçmesi için transfer pazarlığı yapıldığı 
iddiasına ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 
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210. — TraJbzon Milletvekili Hikmet Sami Türk'ün, Millî Gençlik Vakfının açtığı 
Yaz Okulu ile bu okulun mezuniyet törenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/325) 

211^ —Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, ziraî ve hayvancılık kredi faizle
rine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

212. — iDen'izli Milletvekili Hilmi Develi'nin, pamuk talban fiyatlarına ve birlikle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 

213. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 8 yıllık temel eğitimin uygulanma
sına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

214. —Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Tariş Genel Müdürlüğüne yapılan 
atamaya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) 

215. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bakanlık bütçesinden 
dernek ve vakıflara yapılan yardım miktarlarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/330) 

216. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, köknar ağaçlarındaki 
böcek afetine ve Orman Karantina Yasasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

2İ7. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, at yarışlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/332) 

218. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Libya ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/333) 

219., — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, bürokrat atamalarındaki tutumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/334) 

220, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, öğretmenlerin can güvenliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/335) 

221'. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Mısır ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/336) . 

222. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, bir beyanına ilişkin Dışişleri Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/337) 

223. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karadeniz Samsun - Sarp yol yapı
mına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

224. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay bedellerinin peşin ödenmesine 
ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/339) 
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