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1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünce açılan ihalelere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Baka
nı Şükrü Erdem'in cevabı
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2. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Petlas Lastik Fabrikasına
ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in cevabı

80:84

3. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, bankalardan dövize endeks
li kriedi alan vatandaşlann durumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet
Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı
^A
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'na, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'niri vekâlet etmesinin uygun
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1820)
2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Kültür Bakanı Ercan
Karakaş'a, dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven
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Gürkan'm vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1821)
3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah
Aykon Doğan'a, dönüşüne kadar, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1822)
4. — Kanada'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'a, dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in vekâlet et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1823)
5. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, dönüşüne kadar, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin uygun
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1824)
6. — Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, KÎT veİçişleri Komis
yonları üyeliklerinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/462)
7. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, (6/1384) esas numaralı sözlü
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/464)
8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, (6/1201) esas numaralı sözlü
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/463)
9. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 arkadaşının, Büyükşehir
Belediye Kanunu Teklifinin (2/1251) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner
gesi (4/465)
10. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, 5434 Sayılı T C . Emekli San
dığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin
(2/1282) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/466)
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1. — RP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın tek yanlı verilen tavizlerle Türkiye'yi Gümrük Birliğine sokmaya çalışa
rak ülkeyi ekonomik bakımdan tahribe, siyasî bakımdan bağımsızlığını terke sü
rükledikleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/41)
2. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, S.S.K.'nun so
runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Mec
lis araştırmasına ilişkin önergesi (10/235)
V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Devlet Bakanı
Şükrü Erdem'in partilerine sataşması nedeniyle konuşması

VI.-ÖNERİLER
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1. — Genel Kurulun çalışma saatleri ile görüşülecek konuların yeniden dü
zenlenmesi ve gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin DYP Grubu
önerisi
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VII. - SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM
*1. — Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi üyeliğine seçim
. 2. — Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi üyeliğine seçim
3. — Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu üyeliğine seçim
4. — Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGÎT) üyeliklerine seçim
5. — Türkiye-Almanya Federal Cumhuriyeti Ortak Çalışma Grubu üyeliği
ne seçim
VIII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasan ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343)
(S. Sayısı: 71)
2. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82)
3. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı :
139)
4. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin.Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/324) (S. Sayısı: 134)
5. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı
sı: 283)
6. — İl İdaresi Kanununun BazrMaddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391)
7. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66)
8. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201)
9. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenme
sine Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720)
(S. Sayısı: 691)
10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat
-59-
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Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu
(2/1142) (S. Sayısı: 691)
1 1 . - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve
4046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sayısı: 763 ve 763'e 1 inci Ek)
12. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletve
kili Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyisleri ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporlan
(1/744, 2/1095) (S. Sayısı: 798)
13. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklannın Tah
sil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/838) (S. Sayısı: 813)
14. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporlan
(1/722) (S. Sayısı: 771)
15. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve
58'e 1 inci Ek)
16. — Türkiye Radyo -Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi
ve Teknoloji ye Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. S a y ı s ı i l l i )
17. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14,1/115) (S. Sayısı: 112)
18. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" er
de Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür
ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılma
sına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık,
İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116)
19. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180)
20. — Tarım ve Köyisleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyisleri ve Anayasa ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193)
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21. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322)
22. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız
ve keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı
Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Mec
lis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337)
23. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375)
24. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/576) (S. Sayısı: 394)
25. — Yedi İlde Büyûkşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı :
395)
26. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404)
27. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaris
tan'dan Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlem
lerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uydu
ğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çele
bi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek,
Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Baka
nı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Hakla
rında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373)
28. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554)
29. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruİuş ve İdaresine Dair
524 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/616) (S. Sayısı : 606)
30. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609)
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31. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı: 624)
32. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulma
sı, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ye Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690)
33. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdik
leri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İd
diasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Mali
ye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile
Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sa
yısı: 779)
34. — Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/829) (S. Sayısı: 833)
35. — Türk Vatandaşlığı kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 343)
36. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Ta
rım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Top
rak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun
Tasarısı ile Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 43 Arkadaşının, Şanlıurfa
Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 17 Arka
daşının, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hasan
Namaİ'ın, Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu'nun Aynı Konudaki Kanun
Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/823, 2/403, 2/447, 2/602,
2/639,2/813,2/623,2/1034,2/1318) (S. Sayısı: 807)
IX. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bakanlıkça Afyon'a yapılan yatı
rımlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5901)
2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinde yapılacak sağlık
yatırımlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan.Baran'ın yazılı cevabı
(7/5937)
3. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Felahiye-Acırlı Köyü
nün sağlık sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı ce
vabı (7/5989)
.'
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4. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Felahiye-Karaşıh Kö
yünün sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevab,(7/5990)
5. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Dereşimli Kö
yünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazı
lı cevabı (7/5991)

15ftl51

151:152

6. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, bir yazar tarafından ileri
sürülen yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın ya
zılı cevabı (7/6003)

152:154

. 7. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı Çördüklü
Köyünün sağlık personeli ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Ba
ran'ın yazılı cevabı (7/6015)

154:155

8. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Kavlaklar
Köyünün sağlık evi ve lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan
Baran'ın yazılı cevabı (7/6040)

155:156

9. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Demirciören Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Ba
ran'ın yazılı cevabı (7/6041)

156:157

10. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-A. Borandere Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Ba
ran'ın yazılı cevabı (7/6042)'

157:158

11. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbâşı-Kayaaltı
Köyünün sağlık, ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın
yazılı cevabı (7/6061)

158:159

12. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Y. Yassıpınar Köyünün gölet ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6138)

159:160

13. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Yağhpınar
Köyünün yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/6143)

160:161

14. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Söğütlü
Köyünün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6150)

161

15. — Kayseri Milletvekili Saljh Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Yeşilbağ
Köyünün içme suyu şebekesi ve yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kı
ratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6151)

162

16. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Hacıpaşa
Köyü yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı
(7/6154)

162:163

17. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarıoğlan-Kekİikoğlu Köyünün içme suyu ve yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kı
ratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6155)
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18. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Çayanlı
Köyünün içme suyu şebekesi ve sulama suyu kanallarına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6156)

164

19. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-İmirzağa Kö
yünün ağaçlandırılmasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin ya
zılı cevabı (7/6173)
'

164:165

20. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-İmirzağa Kö
yünün yol ve içme suyu şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlı
oğlu'nun yazılı cevabı (7/6174)

165:166

21. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-Büyük Örtülü
Köyünün yol, içme suyu ve köprü ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat
Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6176)

166:167

22.. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-B. Söbeçimen
Köyünün içme suyu, yol ve gölet ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat
Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6177)

167

23. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-İncedere Kö
yünün içme suyu ve gölet ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kırat
lıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6180)

167:168

24. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-Yaylacı Köyü
nün sulama ve yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun
yazılı cevabı (7/6182)

168:169

25. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-Çavdar Köyü
nün yol ve su sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/6183)
,

169:170

26. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-Karayurt Kö
yünün köprü ve su sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun
yazılı cevabı (7/6184)

170

27. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Pazaryeri-Dülgeroğlu
Köyünün içme suyu projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6203)

171

28. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Merkez-Cumalı Kö
yünün içme suyu projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun
yazılı cevabı (7/6204)

171:172

29. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Merkez-Yeniköy
Köyünün içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6205)

172:173

30. —' Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İl ve ilçeleri arasında
ki yollara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı ce
vabı (7/6206)

173:174

31. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı televizyon programla
rına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6207)

174:175
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32. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Afşin Elbistan Termik
Santralına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un
yazılı cevabı (7/6212)
,
'

176:188

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Mardin Devlet Hastanesi
Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/6220)

188:189

' 34. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocukların
istihdam sorunlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6226)

189:191

35. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocukların
istihdam sorunlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazı
lı cevabı (7/6228)

191:193

36. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocukların
istihdam sorunlarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı ce
vabı (7/6235)

193:194

37. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, ihalelere ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakam Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6247)

194:195

38. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Kuzuoluk
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın
yazılı cevabı (7/6262)

195:196

39. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Avlağa Kö
yünün içme suyu ve yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6270)

196:197

40. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Çubuk Har
manı Köyünün içme suyu şebekesi ve yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı
Esat Kırathoğlu'nun yazılı cevabı (7/6273) .

197:198

41. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Ulupınar
Köyünün içme suyu elektrik ve köprü sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı
Esat Kırathoğlu'nun yazılı cevabı (7/6274)

198

42. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir yerel gazetede çıkan habe
re ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6350)

198:199

43. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Başmakçı Beledi
ye Başkanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı
(7/6384)

200:201

. 44. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Kömür Kö
yünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın ya
zılı cevabı (7/6394)

201:202

45. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Kayadibi
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın
yazılı cevabı (7/6395)

202:203

46. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Kuşçu
Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın
yazılı cevabı (7/6396)

203:204
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. 4 7 . — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-KömÜr Kö
yünün yol ve su sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun
yazılı cevabı (7/6405)
48. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Ekinli Kö
yünün yol ve içme suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Esat Kıratlıoğ
lu'nun yazılı cevabı (7/6407)
49. —-Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Kayadibi
Köyünün yol, su, elektrik ve kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6408)
50. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Güzelköy
Köyünün yol, su ve kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat
Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6413)
51. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, THY uçak filosunda mey
dana gelen kazalara ve sigorta giderlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali
Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6438)
52. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Delialiuşağı
. Köyünün belediye yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/6449)
53. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Delialiuşağı
Köyünün orman köyü kapsamından çıkarılmasına ilişkin sorusu ve Orman Baka
nı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/6453)
54. — Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, faili meçhul cinayetlere
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6473)
55. — Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, gözetim altında iken işken
ce gören ye kaybolan şahıslara ilişkin soruşu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/6475)
56. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Belediyesince satın alınan
hazine arazilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı
(7/6522)
57. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, polis okulu bulunan illere ilişkin
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6527)
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TBMM Genel Kurulu saat 14.00' te toplandı.
İstiklal Marşı söylendi.
Genel Kurulun 18 Nisan 1995 tarihli 100 üncü Birleşiminde alınan karar gereğince, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin 75 inci Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımn
kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla;
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Tansu Çiller,
Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı A. Mesut Yılmaz,
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Hikmet Çetin,
Refah Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Necmettin Erbakan,
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş,
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit,
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu,
Yeni Demokrasi Hareketi Adına Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Sever,
Hırvatistan Cumhuriyeti Temsilciler Meclis Başkanı Katica Ivaniçeviç ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk,
Birer konuşma yaptılar.
25 Nisan 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 16.34'te Birleşime son verildi.
Hüsamettin Cindoruk
Başkan
Ali Günaydın

Âbbas İnceayan

Konya

Bolu

Kâtip Üye

Kâtip Üye
—

—

®

—

- ' • " • - • • • '

II. - GELEN KÂĞITLAR
24.4.1995 PAZARTESİ
Sözlü Soru Önergeleri
• 1. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, istimlak bedelleri ödenmeyen vatandaşların
sorunlanna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1582) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.1995)
2. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un çevre sorunlarına ilişkin Çevre
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1583) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.1995)
Yazılı Soru Önergeleri
1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, STV'nin 8 inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile
ilgili yayınında ileri sürülen bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6709) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.4.1995)
2. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Sağlık Meslek Liselerinden mezun olan öğ
rencilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6710) (Başkanlığa geliş tarihi :
19.4.1995)
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3. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Diyanet Vakfı'na ait şirketlere ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6711) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.1995)
4. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Mavi Haliç Lions Kulübunce İstanbul Alibeyköy
Endüstri Meslek Lisesinde yapılan bir toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/6712) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.1995)
5. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türk Hava Kuvvetlerine Ait Fantom uçaklarının
modernizasyonu ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6713) (Başkanlığa geliş ta-v
rihi: 19.4.1995)
6. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Pamuklu Sanayi İşletmesine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/6714) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.1995)
7. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, GAP'a ilişkin Başbakandan yazılı soru Önergesi
(7/6715) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.1995)
8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Emek Fizik Tedavi Merkezine ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6717) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.1995)
9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel bir TV kanalında yayınlanan programda
yeralan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6717) (Başkanlığa geliş tarihi :
20.4.1995)
\
10. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'daki tarihî eserlere ilişkin Kültür Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/6718) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.1995)
11. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, tayin edilen bazı hâkimlere ilişkin Adalet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/6719) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.1995)
12. — Bilecik Milletvekili Mehmet Şeven'in, son ABD ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/6720) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.1995)
13. — Bilecik Milletvekili Mehmet Şeven'in, Metaş İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6721) (Başkanlığa geliş tarihi-: 20.4.1995)
14. — Bilecik Milletvekili Mehmet Şeven'in, İstanbul-Sarıyer'deki bazı arazilere ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/6722) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.1995)
15. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1. Futbol Liginde Doğu ve Güneydoğu illeri ta
kımlarının daha fazla temsil edilmelerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6723)
(Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.1995)
16. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, PTT'ye telefon ve ling hattı kira borcu olan özel
TV kanallarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6724) (Başkanlığa geliş tari
hi: 20.4.1995)
17. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın reklâm tanıtım harcamalarına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/6725) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.1995)
Gensoru Önergesi
1. — RP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın tek yanlı
verilen tavizlerle Türkiye'yi Gümrük Birliğine sokmaya çalışarak ülkeyi ekonomik bakımdan tah
ribe, siyasî bakımdan bağımsızlığını terke sürükledikleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Ba
kanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir
gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/41) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.1995) .'•••>
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25.4.1995 SALI
Rapor
1. — Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/829) (S. Sayısı: 833) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 24.4.1995) (GÜNDEME)
Sözlü Soru Önergesi
1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Amerika seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1584) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.1995)
Yazılı Soru Önergeleri
1. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Tokat-Almus-Bağdaş Köyünün otomatik
santral ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6726) (Başkanlığa geliş tarihi :
21.4.1995)
2. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Murat Karayalçın'ın Başbakanlık Müşavirli
ğine atanıp atanmadığına ve T.İ.K.A .'na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6727) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.4.1995)
3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Houston Festivaline ilişkin Dışişleri Bakanınadan yazılı soru önergesi (7/6728) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.1995)
Meclis Araştırması Önergesi
1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, S.S.K.'nun sorunlarının araştırı
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) (Başkanlığa
geliş tarihi-24.4.1995)

• "..

— ;

©
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER: Kadir BOZKURT (Sinop), Işılay SAYGIN (İzmir)

;

•

—

@

—

—

•

•

-

•

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104 üncü Birleşimini açıyorum.

III.-YOKLAMA
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda hazır
bulunan sayın üyelerin, yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum.
Yoklamayı sonuna kadar yaptıracağım.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talebinde bulunan arkadaşlarımdan 3 sayın üyeye
sırasıyla söz vereceğim.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
I. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce açılan
ihalelere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in cevabı
BAŞKAN - İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya, gençlik ve spor meseleleriyle ilgi
li olmak üzere söz istemiştir.
Sayın Dumankaya, buyurun.
Sayın Dumankaya, programımız epeyce yüklüdür ve o klasörün 5 dakikaya sığacağını zannet
miyorum. Lütfen, çok önem verdiğiniz noktalan ifade buyurunuz.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. Bana gündem dışı söz verdiği için de, Sayın Başkana teşekkür ediyorum.
Tabiî, gündem dışı söz süresi 5 dakika. Gönlüm arzu ederdi ki, İçtüzük müsaade etse, 2 saat
te, şu Gençlik ve Spor Müdürlüğünde olan yolsuzluklarla ilgili olarak, şu dosyayla, size bir brifing
versem.
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - 2 saat süre verin Sayın Başkan.
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Size bunları anlatsam, şuna inanın ki, o verdiğiniz oy
ları, bu Bakandan, bu Bakanlıktan geri çekerdiniz.
Değerli milletvekilleri, bu Hükümet döneminde, bütün bakanlıklarda birçok ihale yolsuzluk
ları vardır. Bu ihale yolsuzluklarının yoğunlaştığı bir bakanlık da, Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğünün bağlı olduğu Bakanlıktır. Burada, işler, İhale Kanununa göre değil, İhale Kanununun arı
zî bir maddesine göre, davet usulüyle verilmektedir.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Hangi madde?
HALİT DUMANKAYA (Devamla)-44 üncü maddesi.
Şunu hemen belirtmek istiyorum ki; işler, eşe dosta, kapalı kapılar ardında verilmiştir. Tenzi
latlara baktığınız zaman göreceksiniz ki, 300 ihalenin yüzde 95'inin, yüzde tenzilatları 3'le yüzde 8
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arasındadır. Halbuki, bu ihaleler şeffaf yapılmış olsaydı, tenzilatlann yüzde 25 ilâ yüzde 35 arasın
da olacağını görürdünüz. Burada şu yapılmıştır: Devlete, 3 bina yapılacaksa 2 bina yapılmış, l'i,
karanlık ellerin'cebine inmiştir. Bakınız, bu dosyalar, sizinki gibi Koskotas dosyası değildir. Sizin
Koskotas dosyalarınız boş çıktı; ama, bakınız, biraz sonra üzüleceksiniz; vereceğim rakamlarla, ve
receğim belgelerle, bana verilen yalan soru cevaplanyla, teftiş kurulu raporuyla bunlan size sırala
yacağım, tabiî, zaman elverdiği müddetçe.
AHMET SAYIN (Burdur) - Civangate...
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Tansu Çiller'in villalarını yapan
bir kişiye, İstanbul çok maksatlı yüzme havuzu yapımı veriliyor. Değerli arkadaşlarım, ihaleye çı
karılırken , "avans verilmeyecek" diye dosyanın içinde Bakanın onaylı yazısı vardır.
AHMET SAYIN (Burdur) - Otoyollarda da aynısı...
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Buna göre ihaleye giriliyor; İhale, ilgiliye kaldıktan
sonra, yine, Bakanın onaylı yazısıyla "ihaleye, yüzde 10 avans verilecek" deniyor. Bu yetmiyormuş
gibi, yine, Bakanın onaylı yazısıyla bu da değiştiriliyor ve ihalenin avansı yüzde 30'a çıkarılıyor.,
Ben, bu belgeleri, bu sahte belgeleri Meclis Başkanvekiline vereceğim; Bakan oradan alabilir, siz
de alabilirsiniz.
Değerli arkadaşlarım bakınız ne yapılıyor: 1993 yılının başından itibaren, bu kişiye verilen 22
milyar 200 milyonluk avanstan bugün hâlâ üzerinde para vardır. Türkiye'de faiz yüzde 400'lere,
yüzde 1 OOO'lere vardığı zaman, bakınız, Tansu Çiller'in villalarını yapan bu Murat İnşaata, Spor
Genel Müdürlüğü nasıl peşkeş çekilmiştir. Tabiî, bu dosyada daha çok belge vardır; ama, Sayın
Başkanın dediği gibi, sadece önemlilerini vurguluyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu olaylarla ilgili olarak verdiğimiz soru önergeleri neticesinde, Başba
kanlık Teftiş Kurulu, burayı incelemeye almıştır. Sayın Bakan da, bütçesi burada görüşülürken,
"senin soru önergelerinden bıktım, bir daha soru önergesi verme" demiştir.
Şimdi, size, sorularıma verilen cevabı kısaca okuyacağım: Başbakanlık Teftiş Kurulunun bu
rayı.;. ;.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
AHMET SAYIN (Burdur) - Bitti, bitti.
BAŞKAN - Müsaade buyurun...
Sayın Dumankaya, size, son kez 2 dakika süre veriyorum, lütfen, bitirin efendim.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, konu çok geniş.
BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim. Rica ediyorum...
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bu, önemli bir konudur, yolsuzluk konusudur; burada 3
dakika, 5 dakika fazla konuşmanın faydası vardır.
Bakınız, ben soru soruyorum ve sorumda diyorum ki, bu ihalelerde işleri, müteahhitlik karne
si olmayan kişilere verdiniz. Ben, bunu, Başbakanlık Teftiş Kurulu raporundan alıyorum. Diyorum
ki, bu ihaleleri, yeterli olmayanlara verdiniz. Bana "böyle bir şey yoktur" diyor. Halbuki, Başba
kanlık Teftiş Kurulu, bu şekilde yedi kişiye iş verildiğini tespit ediyor. Eğer, isteniyorsa, bunlarla
ilgili belgelerin hepsini, Sayın Meclis Başkanına verebilirim.
Yine, bu yazıda deniyor ki, avans verme işi, mukaveleye yazılmışsa ona göre verilir, sonradan
verilmez. Burada bir menfaat vardır. Yine, mukaveleye yazılmadığı halde, noterden çiziktirildiği
halde avans vermişlerdir.
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Değerli arkadaşlarım, zamanım çok kısıtlı olduğu için, birkaç rakam vermek istiyorum. Bakı
nız; 17 milyarlık işin 50 milyon ödeneği var, dikkat edin, 10 milyarlık işin 50 milyon ödeneği var,
80 milyarlık işin 500 milyon... Yani, ödeneği olmadan işleri ihaleye çıkarmış, sembolik ödenekler
le, yandaşlarına ihaleleri vermek için. Bugün, o yerlerin çoğu, yüzde 90'ı, sübvansman seviyesin
dedir.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Hangi partililere vermiş?..
AHMET SAYIN (Burdur) - Civangate...
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - İşte, değerli arkadaşlarım, zaman elverse, size, bu dos
yaları anlatmak için... (DYP sıralarından "Bitti, bitti" sesleri)
• (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Evet, Sayın Dumankaya; rica ediyorum efendim...
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkanım... ,
BAŞKAN - Rica ediyorum efendim... Basın toplantısı düzenleyin efendim... Rica ediyorum...
Genel Kurula saygınızı sunun, inin...
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, işte, maalesef, İçtüzük müsaade
etmedi. Genel Başkanımın bir lafıyla sözlerimi bitiriyorum: "Türkiye'yi ve siyaseti haramdan ve
yalandan kurtaralım." Burada haram vardır, burada da yalan vardır.
Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum,
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, teşekkür ediyorum.
Sayın Dumankaya'nın gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, spordan sorumlu Dev
let Bakanımız Sayın Erdem; buyurun.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın
Dumankaya'nın gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesiley
le, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
;
Şimdi, bugün, benim yaşamımdaki en mutlu günlerden bir tanesi.
ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Doğum günün mü Sayın Bakan?..
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Bu fırsatı bana verdiği için, Sayın Dumankaya'ya hassaten teşekkür etmek istiyorum.
Şimdi, elindeki belgeleri bana gönderdiği gibi, Cumhuriyet Savcılığına da göndermiştir. Ben
bu belgelerin hepsini topladım ve Başbakanlık Teftiş Kuruluna 27.9.1993 tarihinde 01604 sayılı
yazıyla gönderdim. Şimdi diyebilir misiniz; elinizdeki evrakların tarihleri 25 Haziran 1993'ten son
radır diye? Bunların hepsi benim göreve başladığımın öncesindedir. Şimdi, devlette devamlılık var
dır.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Genel müdür aynı görevde duruyor.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Biliyorum, biliyorum...
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, Sayın Bakan sizi dinledi efendim...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Devlette devamlılık vardır ilkesinden,
ben, kendi arkadaşımı, Sayın Mehmet Ali Yılmaz dönemini Başbakanlık Teftiş Kuruluna incelet
tirdim ve bana 8.3.1994 tarihinde 0206 sayılı cevap geldi. Şimdi, orada usulsüz avans verildiğini
ifade ediyorsunuz. O, Murat İnşaatta değil İkiz İnşaattadır ye bana da denmiştir ki, yasal faiziyle
bunu alınız. Ben de dönemimde daha önce verilmiş olan avansı yasal faiziyle geri aldım. Şimdi,
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Murat İnşaat konusunda yapılan ihale Sayıştaydan vize almıştır. Bir evrak değişikliğinin söz konu
su olması mümkün değildir; çünkü, bu evraklardan tam 7 tane tanzim ediliyor, 7 tane... Bunlar, Sayıştaya da gidiyor, 2 tanesi Maliyede kalıyor, 1 tanesi idarede -kalıyor, müteahhitte kalıyor, yani
bunlar değişmez. Şimdi, avansı yüzde 10 vermiş, 20 vermiş, 30 vermiş konusuna gelirse; bu husus
o dönem bakanının insiyatifinde; yüzde 30 da verebilir, yüzde 20 de verebilir, yüzde 10 da verebi
lir. Şimdi, buna neden itiraz ediyorsunuz?
2886 sayılı îhale Yasasının 54 üncü maddesiyle ilgili yönetmeliğin çıktığı tarih 3.6.1990'dır.
Yani, sizin çıkardığınız yönetmelik esaslarına göre yapılıyor. Siz yapinca mubah da başkası yapın
ca suç mu oluyor?
HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - Sahte evrak Meclis Başkanında.
İLHAN KAYA (İzmir) - Yine ANAP dönemine geldin.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Şimdi, sahte evrak olması mümkün değil.
Bakın...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Meclis Başkanına arz ettim; ondan alın da inceleyin.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Şimdi, beni ilgilendiren konu; neden bu
sorular bana soruluyor da, o dönem bakana böyle bir önerge vermediniz. 5 tane...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ona da sorduk, cevabı gelmedi.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Olur mu! benim dönemimde bunlarla il
gili 5 sefer yazılı soru önergesi verdiniz. KİT Komisyonunda da bu konulan gündeme getirdiniz,
temcit pilavına döndürdüniz; ısıtıp ısıtıp getiriyorsunuz. Bunu yapmanızın maksadı, istifham uyan
dırmak için. Bu yazıktır, günahtır; Allah'tan korkmak lazım.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Meclis Başkamnda olan belgeleri lütfen inceleyin.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Ben "gelin, belgelerin hepsini size gös
tereceğim" dedim, gelmediniz; onu da hatırlatmak isterim.
İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Bakan, bunlara alışacaksınız.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Ben, kendi dönemimi de 1.4.1994 tarihin
de 00-804 sayılı yazıyla Başbakanlık Teftiş Kuruluna incelettirdim. 5 müfettiş, 7 ay, genel müdür
lükte çalıştı ve 30.11.1994 tarihinde 01-224 sayılı yazıyla, dönemime ait, en ufak bir usulsüzlük ve
yolsuzluk olmadığına dair belge vardır, belge burada. Katiyen kabul etmem. (ANAP sıralarından
gürültüler)
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - 25.1.1994...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Bunu yaparken hiç mi vicdanınız sızla
mıyor? Ne kadar şeffafız ki, bakın, elinize belgeler geçmiş. Gelin, bunları biz verelim size.
İLHAN KAYA (İzmir) - Ne alakası var...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, gözünde mertek
olanların, başkasının gözünde çöp aramaya hakkı yoktur; çünkü, karne aranma konusunu siz gün
deme getiriyorsunuz. 54 üncü madde buradadır, sizin döneminizde çıkmış bir yönetmelik vardır;
bakın, okuyacağım: "Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde, katılacak isteklilerin isim
leri belirtilmek suretiyle, genel müdür teklifiyle ilgili bağlı bulunulan bakanın onayının alınması
zorunludur" diyor. Yapılan ihalelerde -sizin çıkardığınız yönetmeliğe göre- karne aranma şartı
yoktur.
İLHAN KAYA (İzmir) - İyi ki devam ediyorsunuz.
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DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (İzmir) - Devam ediyorum.Yönetmeliğin 80 inci mad
desiyle de -yine, sizin, 3.6.1990'da çıkardığınız yönetmelik- bu ihalelerin hepsini, Sayıştay vizesin
den kaçırmak için illere havale etmişsiniz. Emanet usulü ihaleler yapmışsınız.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Yanlış bilgi veriyorsunuz...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Elimde, en az 15 tane, bu şekilde yapıl
mış ihale var ve bakınız: Samsun Eğitim Merkezi, Samsun-Kavak Eğitim Merkezi, Yozgat-Akdağmadeni Spor Salonu ve sayıyorum... Bunları, 10 sefer ihale etmişsiniz, aynı müteahhide vermişsi
niz.
İLHAN KAYA (İzmir)-Savcılığa verin.
HALİT DUMANKA YA (İstanbul) - Mahkemeye verin.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Bakın, bir tane daha var; Antalya Gençlik
ve Spor Oteli... Biliyor musunuz kaç sefer ihale edilmiş; 81 sefer ve yüzde 4.5 ile aynı Serhatlı İn
şaata verilmiş. 81 sefer ihale yapmışsınız Allah'tan korkun.
İLHAN KAYA (İzmir) - Savcılığa verin.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Niye mahkemeye vermiyorsunuz?
DEVLET BAKANİ ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla)- Bu, gözünüzdeki mertek değil midir... Al
lah'tan korkun.
.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Niye mahkemeye vermiyorsunuz? Yasal işlem yapın.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Şimdi, ANAP döneminde yapılan ihale
ler... (ANAP sıralarından gürültüler)
Dinleyin... Döneminizde, Gençlik ve Sporda yapılan ihlalelerin yüzde 95'ni Serhatlı ve Yurt
İnşaata vermişsiniz. Sanki, başka müteahhit firma yok Türkiye'de.
Şimdi, biz, 1993 yılında, 49 iş için 644 firmayı çağırmışız. 49 işi 42 ayrı firma almış. 56 iş için
546 firma katılmış, 44 tane...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Tenzilatları nedir, onları da söyleyin.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla)-Yüzde 12 civarındadır.
Sizin, Serhatlı İnşaata verdikleriniz yüzde 4.5 civarında. Bir de, enflasyonu hesap ederseniz,
yazık, günah değil midir. Bu, mertektir mertek. Utanmak lazım.
' HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Mertek değil. Siz, onları mahkemeye verin.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Şimdi, bunlar bir şey değil.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bunlar, öyle uydurma şeyler değil; elimde Başbakanlık
Teftiş Kurulu raporu var.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - İhalesi yapılmadan atılan 41 tane de temel
var.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Saptırıyorsunuz...
BAŞKAN - Sayın Bakan, sürenizi durdurdum efendim. Bir dakikanızı rica edeyim...
Sayın Dumankaya, Sayın Bakan sizi sabırla dinledi. Rica ediyorum... Sayın Bakanın cevapla
rını beğenmemiş olabilirsiniz. Size göre, Sayın Bakan yanlış beyan da vermiş olabilir. Rica ediyo
rum...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Katiyen saptırılmıyor. (ANAP sıraların
dan gürültüler)
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bu, cevap değil.
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... Sayın Sungurlu, hatip kürsüde.
Sayın Bakan, buyurun efendim.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Şimdi, 41 adet işi, ihalesini yapmadan işe başlatmışsınız.
İLHAN KAYA (İzmir) - Daha ne kadar ANAP dönemiyle uğraşacaksınız.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Bir tanesi çok ilginç, örnek veriyorum:
Karaman'ın Ermenek İlçesi... Tribün yaptırmışsınız. Bu tribün yaptırmış olduğunuz arazinin sahi
bi Mustafa Kâmil Güngör Göksu. Şahıs arazisinde, ihale yapmadan tribün yaptırmışsınız; 853 met
rekare.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sen Bakan değil misin, mahkemeye ver.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Valilik yazısı da buradadır.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Siz, neyi karıştırıyorsunuz.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Valilik yazısı buradadır. Bunun müteahhiti Ali Dökmece. Bu şahıs, sizin sözünüze güvenip tribünü yapmış. Tıpkı otoyol ihalelerinde yap
tığınız gibi, çağırıp iş vermişsiniz.
İLHAN KAYA (İzmir) - Ne alakası var...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Aynı, hiç farkı yok. Tabii siz, bunu Yüce
Divana sevk edin dersiniz, hoşunuza gider çünkü.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bu cevap mı?
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla ) - Ali Dökmeci üç sefer bu yüzden hapse
girmiş; ama, sizin sorumluluğunuz yok... İhale yapılmamış; bakanınız demiş ki valiye, söyleyin
müteahhit yapsın; vali diyor ki, ben bakandan emir aldım; parayı veren yok.
Bunu incelettiremiyorsunuz; ama, gerçek bu. Merak eden Ermenek İlçesine gider, o tribünü
yarım haliyle görür. Müteahhide bir lira bile para çıkmamış devletten.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Siz bakan değil misiniz; incelettir ver mahkemeye.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Nereye , vereyim? Yüce Divana vereyim
istersen; hoşuna gider mi Yüce divana gitsin?
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Tabiî gider.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Orada, 4 tane hâkim var, 7 tane de hâkim
olmayan kişi var ve otoyol ihalesinden aldığınız karar, 4 tane hâkim, mahkûmiyet konusun
da...(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Tabiî, hiç bu işi çarpıtmayın.
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen Genel Kurula hitap eder misiniz... Sayın Bakan, lütfen Ge
nel Kurula hitap ediniz.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU ( Gümüşhane) - Sayın Başkan, ben şimdi size müdahale
ediyorum...
BAŞKAN - Sayın Sungurlu,Sayın Bakanı uyarıyorum efendim.(ANAP sıralarından gürültü
ler)
Efendim müsaade buyurun, hatip kürsüde, müsaade buyurun...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Haklı yere size müdahale ediyorum.
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BAŞKAN- Sayın Sungurlu, rica ediyorum... (ANAP sıralarından gürültüler)
Sayın Bakan...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Yalan söylemiyoruz ki...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Ben size teessüf ediyorum; siz, bu Meclisi
bu hale çevirdiniz.
BAŞKAN - Sayın Sungurlu, rica ediyorum...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha
enteresan bir örnek vereceğim.
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen Genel Kurula hitap edin; tartışmaya sebebiyet vermeyiniz.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Tabii, Genel Kurula hitap ediyorum Sa
yın Başkanım; teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, çok enteresan bir örnek vereceğim; bunu daha evvel söylemedim, işte
böyle bir fırsatı kolladım.
Bu, ışıklandırmış olduğunuz meşhur înönü Stadı; ihalesini yapmışsınız.;. Bakın, firma ismi de
veriyorum, Philips Firması; 3 milyon marka bunu yaptırdınız ve jeneratörsüz 3 milyon marka ve
ışık şiddeti 1 400'lük. Biz, şimdi yine aynı şekilde, sizden sonra ihale açtık; Philips Firması bize 2
milyon marklık teklif getirdi, önümüze koydu. Bunu ben iptal ettim...
HALÎL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Vay,vay(!)..
DEVLET. BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Dinleyin bak; vay vay demeyin. 2 milyon
marklık teklifi iptal ettim. Bu rakam 1 milyon 200 bin marka düştü; üstelik 1 800'lük ışık şiddeti
ve jeneratörü var; Allah'tan korkun, bu hırsızlık değil midir? (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Bunun hesabını veremeyenler, burada 3 milyon markın hesabını veremeyenler namerttir.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bunları mahkemeye vermeyen namerttir. Mahkemeye
vermezseniz namertsiniz.
BAŞKAN-Sayın Dumankaya... Sayın Dumankaya...
SÜLEYMAH HATİNOĞLU (Artvin) - Mahkemeye vermeyen namerttir.
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Şimdi "mahkemeye vermeyen namerttir"
diyorsunuz da, verince de, bu kılıfın içinde çıkıyor. Kimse de bir şey tespit edemiyor. Boş yere ni
çin yorulacağız.
BAŞKAN-Sayın Bakan, toparlar mısınız efendim...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım.
Bakın, bu kanıttır. Ne kadar laf atsanız da, ne kadar sataşsanız da seviyemi düşürüp size, ter
biyesizlik yapıyorsunuz demem.
İLHAN KAYA (İzmir) - Çok ayıp, çok ayıp... Size yakışmıyor Sayın Bakan...
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görü
yorum ki, Sayın Dumankaya 1992'de yapılan ihalelerin sorusunu...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - 1993'te, 1994'te bu rapor...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - 1993 Haziranında... 1994'te yoktu.
Benim dönemimden önce yapılan ihaleleri, gündeme bugün getiriyor. Bunu bir talimat aldığı
için yapıyor; çünkü, Genel Başkanları Gerede'de benim adımı zikrediyor. Kırmızı Koltuk'a oturu
yor, benim adımı zikrediyor.
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bakan sensin!..
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Demek ki, spor teşkilatı bazında size o ka
dar puan kaybettirdim ki, bu size o kadar büyük bir acı veriyor ki, benim âdımı dile getirmediği
niz hiçbir ortam yok.
NABİ POYRAZ (Ordu)-Ortalığa çıkacak haliniz yok. O zaman seçime gidin...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Devamla) - Bakın değerli arkadaşlarım, söyledikleri
min hepsi doğrudur. Merak edene de, gelir bunun cevabını tek tek veririm.
Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkanım...
BAŞKAN - Buyurun efendim.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Bakan, kendisine sorulan suale ce
vap verirken...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Raporlar elimde...
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, Sayın Sungurlu bir şey söylüyor; takip etmek zorundayım. Ri
ca ediyorum...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) -...Anavatan dönemine dair bir yığın suçla
mada bulundu. Bütün konuşmasında, Anavatan döneminde yapılan işlerde yolsuzluk olduğunu,
kendi gözündeki merteği görmeden başkasının gözündeki çöpü görüyorsunuz dedi; açık seçik söy
ledi. Tamamen, Partimize ve Grubumuza sataşmıştır; bir; Söz istiyorum.
iki, zatı âliniz, bir cevap münasebetiyle, sanki, Anavatan dönemi için genel görüşme açılmış
gibi, Sayın Bakanın böyle bir beyanda bulunmasına izin verdiniz. Ayrıca, sizin bu davranışınızı kı
nıyorum ve bu mevzuda söz istiyorum.
BAŞKAN - Kınamak için mi söz istiyorsunuz?
rum.

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sizin tutumunuz hakkında da söz istiyo
,

BAŞKAN - Sayın Sungurlu, Sayın Bakana cevap verme imkânım İçtüzük veriyor; ben de, o
imkânını, hakkını kullanmak üzere, kendisini davet ettim. Sayın Bakanın, konuşmadan önce ne ko
nuşacağını siz keşfedebildiniz mi?
: MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Biz müdahale ettik, size hatırlattık. Siz be
ni yerime oturttunuz.
BAŞKAN - Biz de efendim...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, siz beni yerime oturttunuz.
BAŞKAN - Sayın Sungurlu...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Bu kürsü, herkesin, her .istediğini her za
man söyleyebileceğini bir yer değil.
BAŞKAN - Efendim, Sayın Sungurlu...

,

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Bakınız, ben oraya çıktığımda, bana, mev
zuun dışına çıkmayın diyeceksiniz, ben, bunu biliyorum; ama, Sayın Bakan, genel görüşme var gi
bi, yarım saat konuştu.
BAŞKAN - Efendim, Sayın Sungurlu...
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Efendim, ben hem Anavatana sataşma
mevzuunda hem de sizin tutumunuz hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Sungurlu, şimdi, daha size söz vermedim. Varsayınız ki söz verdim; siz,
daha kürsüye gelmeden "bana, konu dışına çıkmayın diyeceksiniz" di yosunuz.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Uyarmak vazifeniz efendim.
BAŞKAN - Siz, konu dışına çıkma hesabıyla kürsüye geleceğe benziyorsunuz.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Vazifeniz zaten efendim. Kanun, İçtüzük
böyle; yani, yaparsanız, vazifenizi ifa etmiş olursunuz.
BAŞKAN - Efendim, zabıtları getirtip inceleyeceğim; oturumumuz devam ediyor.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bakın, size şunu söyleye
yim: Açıktan hakaret etti, açıktan konuştu. "Zabıtları getirtip inceleyeceğim" demek, hakkın suiis
timalidir. Ö zaman, bakın, biz de, burada, sizin çalışmanızı başka türlü engelleriz. Ben, sizin tutu
munuz hakkında söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Efendim, Sayın Sungurlu...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Balâ'nız, siz kendiniz ikrar ettiniz "ben, Sa
yın Bakanın ne söyleyeceğini bilemiyorum" demek suretiyle...
BAŞKAN - Gayet tabiî...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Bakanın bize sataştığını, siz ikrar et
tiniz; ikrarınıza rağmen
BAŞKAN - Efendim...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bakın, ben, hiçbir zaman,
haksız söz istemem. Haksızlığa alet olmayın, hakkı suiistimal etmeyin. Bu kadar insanın gözünün
önünde bu yanlışlık yapıldı Sayın Başkan.
Ben, her zaman, o kürsüyü usulüne uygun kullanırım. Buna imkân veriri; aksi takdirde, yanlış
yaparsınız. Biz de yanlışla mücadele etmek zorundayız.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
Efendim, oturur musunuz lütfen...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, ben böyle duracağım; sizi
rahatsız mı ediyor? Madem herkes istediğini yapıyor, ben de böyle duracağım Sayın Başkan.
BAŞKAN - Fevkalade yanlış bir tavırdır bu, Sayın Sungurlu.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Efendim, size karşı başka türlü yapma hak
kım yok; çünkü, hakkımı ketmediyorsunuz. Tutumunuz hakkında söz istiyorum, vermiyorsunuz;
açıkça, bütün milletin huzurunda...
BAŞKAN - Efendim "size söz vermeyeceğim" demedim.

,

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Bakan bize sataştı "ben zabıtları in
celeyeceğim" diyorsunuz; bu da hakkın suiistimalidir. Hakkımızı suiistimal ediyorsunuz.
BAŞKAN - Sayın Sungurlu...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Biz hakkımızı alacağız efendim, hakkımı
zı alacağız Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Sungurlu...
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Ben, hiçbir zaman, hakkı suiistimal etme
dim. Benim gibi Meclise saygılı bir milletvekiline karşı yaptığınız, haksızlıktır, yanlıştır. Yanlışa_
da izin vermem efendim.
BAŞKAN - Sayın Sungurlu, size söz verilmeyeceğini...
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Şimdi verin efendim, şimdi verin...
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun, ben takdir edeyim. Size söz verilmeyeceğini söyle
medim.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Ben bekliyorum efendim, söz verilinceye
kadar bekleyeceğim.
BAŞKAN - Peki, buyurun bekleyin o zaman efendim.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Evet... Yalnız beklemekle kalmayacağımı
bilin.
BAŞKAN - Gündem dışı...(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)
Sayın Sungurlu, yanlış bir iş bu; yani, işte böyle işaretle...
Efendim, gündem dışı söz talebinde bulunan bir başka arkadaşıma söz veriyorum.
Sayın Gökalp, Petlas Lastik Fabrikasıyla ilgili olarak; buyurun. (DYP ve CHP sıralarından al
kışlar)
İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Gökalp, bu durumda kürsüye çıkılmaz ki!..
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gökalp. (ANAP sıralarından gürültüler)
Sayın idare amirleri... Sayın milletvekilleri, sükûnet avdet etmezse birleşime ara vereceğim.
İLHAN KAYA (İzmir) - Verin efendim.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İstersen kapat. (Gürültüler).
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, saat 16.15'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 15.55

—

—©
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.15
BAŞKAN : Başkanvcküi Yasin HÂTİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER: Kadir BOZKURT (Sinop), Işılay SAYGIN (İzmir)

•••.;•';

.

-

®

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açı
yorum.
Sayın Sungurlu; ara verdikten sonra zabıtları inceledim; zatı âlinize söz vereceğim; ancak, da
ha önce Sayın Gökalp'i kürsüye çağırmıştım. Sayın Gökalp'ın konuşmasından sonra arzu ederse
niz, sataşmayla ve Başkanlığın tutumuyla ilgili olarak beyanda bulunabilirsiniz; peşinen ifade et
mek kaydıyla.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam)
2. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gölcalp'in, Petlas Lastik Fabrikasına ilişkin gündem dışı
konuşması ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in cevabı (Devam)
BAŞKAN - Efendim, şimdi, Kırşehir'de kurulu bulunan Petlas ile -halkın deyimiyle, lastik
fabrikası ile- ilgili olmak üzere, Sayın Gökalp gündem dışı söz istemişlerdir, kendilerine söz veri
yorum.
Sayın Gökalp, buyurun.
İLHAN KAYA (İzmir) - Bu da METAŞ gibi, değil mi?!.
BAŞKAN — Efendim, Petlas, lastik sanayii ile ilgili...
İLHAN KAYA (İzmir) - İzmir'deki METAŞ gibi yani...
BAŞKAN r- Sayin Kaya, Sayın Gökalp Petlas ile ilgili bir söz talebinde bulunmuş...
İLHAN KAYA (İzmir) - Ben, METAŞ'la bağdaştırdım da, o yüzden.
BAŞKAN - Sayın Kaya, siz, Divan Üyesisiniz...
İLHAN KAYA (İzmir) - Peki efendim.
BAŞKAN - Sayın Gökalp, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kırşehir'de faaliyet gös
teren, Petlas A.Ş. ile ilgili bilgileri, Yüce Kurulun bilgisine arz etmek için söz almış bulunuyorum;
bana, bu konuda söz verdiği için Sayın Başkana ayrıca teşekkür ediyorum.
değerli milletvekilleri, Petlas bir mecburiyetten doğmuştur. 1976 yılında, o dönemin Başba
kanı ve şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız olan Süleyman Demire! tarafından mecburiyetlerin ne
ticesinde temeli atılmıştır. Petlas'ı, o günden bugüne kadar getiren tüm iktidarlara, tüm hükümetle
re/emeği geçen tüm bakanlara, tüm bürokratlara ve bu arada, Petlas Lastik Fabrikasına alanını ve
ren, tarlasını, bağını bağışlayan Kırşehir halkına huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
Değerli milletvekilleri, Petlas, uygulanan model, yapılmak istenen sistem yönünden Kırşehir
liler için kanayan bir yaradır. Bu yarayı, benim de içinde bulunduğum 50 nci Koalisyon Hüküme
ti iyileştirmelidir, bölge halkını rahatlatmalıdır, Petlas'ı Türk ekonomisine kazandırır bir hale getir
melidir; getirmek zorundadır.
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Değerli arkadaşlarım, Petlas, iddia edildiği gibi, geri teknolojiyle kurulmuş bir KİT değildir;
bunu, böyle diyenler abesle iştigal ediyorlar. Petlas ile ilgili olarak, Devlet Bakanımız Sayın Ali
Şevki Erek -bundan yaklaşık birbuçuk ay önce, Sayın Hilmi Yükselen ile birlikte kuliste kendisiy
le görüştüğümüzde- "göreceksiniz, altı ay içerisinde, Petlas, Ortadoğu'nun en büyük, en rantabl ça
lışan, üstün teknolojiyi haiz bir KİT konumuna gelecek" demişti.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, herhalde, Sayın Bakan aynı konumunu koruyordur tahmin
ediyorum. Şimdi, ben, buradan, Yüce Kurulun kıymetli üyelerine sesleniyorum...
İLHAN KAYA (İzmir)-Hükümete!.. Hükümete!..
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Evet, hem de Hükümete sesleniyorum.
Petlas, kısa bir zaman dilimi içerisinde, Ortadoğu'nun en rantabl hale gelecek bir fabrikası ola
cak. Petlas'ın özelleştirilmesi sonucu burası bir kişiye verilecek, bunu o kişi sağlayacak; ama, koskaça Türkiye Cumhuriyeti Devleti Petlas'ı işletemeyecek... İşte, ben bu görüşe katılmıyorum, bu
görüşü paylaşmıyorum.
Değerli milletvekilleri, Petlas, şu anda yüzde 10-12 oranında çalışıyor, çalışma kapasitesi yüz
de 10-12 oranındadır. Bu haliyle, günde 1 200 ile 1 500 lastik üretmektedir.
Geçtiğimiz cuma günü, Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Kerimoğlu ve Denizli MilletvekiT
li Halûk Müftüler Beyle birlikte Petlas'ın altkomisyon toplantısı için Petlas'a birlikte gittik. Orada,
diğer arkadaşlarımla, benimle olan milletvekilleriyle birlikte Petlas'ı gezdik, birlikte tekrar incele
me yaptık. O komisyonda, Petlas'ın Genel Müdürü ve Petlas'tan sorumlu uzman arkadaşlarımız,
Petlas'a şimdiye kadar 600 milyon dolar harcandığını söylediler; bunu gözlerimizle gördük, kulak
larımızla dinledik.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Gökalp, size 2 dakika süre veriyorum.
Buyurun efendim.
COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Gerçekten, bu heyet, Petlas'ı gezmeyle birlikte, Petlas'ın'ileri düzeyde bir teknolojik yapıyı haiz olduğunu birlikte gördü. Sayın Doğru Yol Partisi Grubunun
temsilcileri olarak, değerli milletvekilleri olarak, Denizli Milletvekili Halûk Müftüler Bey de bi
zimle birlikteydi; o da Doğru Yol Grubuna Petlas hakkında bilgi vereceğini söyledi.
Ben, şimdi, Hükümetten şunu istirham ediyorum: Karabük'teki uygulanan sistem, model, Petlas'ta da aynen uygulanabilir. Petlas'ı millî ekonomiye tekrar kazandırabiliriz. Burayı ucuz bir fi
yatla başka birilerine vermek, Petlas'ı gözardı etmek olur. Tekrar ediyorum, Kırşehir halkının iste
ği, Türk ekonomisinin geleceği, Petlas'ın çalışmasıyla ilgilidir. Bu bakımdan, Sayın Hükümete,
ben, buradan ricada bulunuyorum.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Gökalp, iktidarda mısınız, muhalefette misiniz,
anlayamadık.
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Evet, İktidardayız şu anda; ama, insanın bir görüşü vardır;
bu görüş, ister iktidar olsun, ister muhalefette olsun değişmez.
İLHAN KAYA (İzmir) - "Satılırsa Hükümetten ayrılırım" deyin.
NABİ POYRAZ (Ordu) - Kime satılmış, ne iş yapıyormuş?
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Şimdi, şu anda Petlas satılmadı; Petlas'ın sevk ve idaresi ka
rarı Özelleştirme Yüksek Kurulunda bekliyor. Özelleştirme Yüksek Kurulu bu hususta yetkilidir,
kendisine büyük görevler düşmektedir. Özelleştirme Yüksek Kurulu, burayı -biraz önce söylediğim
gibi- Karabük'te olduğu gibi, Kırşehir halkına...

- 8 1 -

T.B.M.M.

B:104

25.4.1995

0:2

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Bitiriyorum, saygı sunacağım.
BAŞKAN-Lütfen, Sayın Gökalp...
NABİ POYRAZ (Ordu) - Alan ne iş yapıyormuş?
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - . . . Kırşehir'de kurulacak bir şirkete uygun bir bedelle verir
se, Petlas'ın bacası Kırşehir'de tütecektir; hem Kırşehir halkına fayda sağlayacaktır hem de Türk
ekonomisine fayda sağlayacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Gökalp, teşekkür ediyorum.
Sayın Gökalp'in gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Erek;
buyurun.
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Sayın Gökalp'in değerli konuşmalarına cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum.
Sözlerimin başında, her zaman yaptığım gibi, genel şemsiyeyi burada bir defa daha ifade ede
yim: Şu anda satışa konu olan, 1990'da kapsama alınan, 1990'dan itibaren 200 milyon dolar civa
rında bir sübvansiyona mazhar bulunan ve bu beş yıl zarfında belirli bir çizgiyle 1993'te satışa çı
karılan, 1993'te müşteri çıkmayan ve son satışı da, biraz sonra açıklayacağım kararlar doğrultusun
da belirli sebepler tahtında yeni işlemlere ihtiyaç gösteren bir konuda Sayın Gökalp de Değerli Yü
ce Meclisin üyeleri de takdir buyururlar ki, meseleyi, enine boyuna, lehine ve aleyhine bir ticarî
olaya herhangi bir nakısa vermemek için, bir itina içinde dile getireceğimi belirtmek isterim. Bu iti
naya dikkat ederek şunu söylemek istiyorum: Her şeyden evvel, eğer değerli arkadaşımız Sayın
Gökalp'in söylediği ilkeyi uygulayacak olursak, özelleştirmeden tümüyle zarfınazar etmemiz la
zım; çünkü, onun kurduğu denkleme göre, bir kişinin işletebileceği, beş kişinin işletebileceği, bir
şirketin üstesinden gelebileceği bir işin üstesinden devlet gelemez mi felsefesini uygulamaya kal
karsak, hiçbir özelleştirmeyi yapmamamız lazım, Bu, özelleştirmenin temel felsefesidir. Temel fel
sefe şudur: Devlet bu kuruluşlardan kesinlikle elini çekmelidir. Elini çekme olayı da, verimliliği
göz önünde bulundurarak, istihdamı göz önünde bulundurarak, millî ekonomiye katkısını kesme
mek şartlarıyla veya vakalarıyla bağlı kalmalıdır.
Değerli arkadaşlarım, gerçekten 1995 yılında sadece Petlasa aktardığımız miktar'3 milyon do
lar ve 1990 yılından itibaren Hazineden aktarılan miktar da 200 milyon dolar civarında. Şu anda,
kâr/zarar hesabı itibariyle Petlas'ın 1994 yılı zararı 900 milyar Türk Lirasına ulaşmış durumda; pa
zar payı, bugünkü durumu itibariyle yüzde 3'tür; yani, tam kapasiteyle çalıştığı takdirde, eğer tek
nolojiye ilave teknolojiler yapılmaz ise, yüzde 11 ilâl2 civarındadır. Kurulduğu gündeki gibi tam
kapasiteyle çalışabilmesi için de belirli ölçüde teknoloji yenilemesine ihtiyaç gösterdiği aşikâr.
Değerli arkadaşlarım, devlet buradan elini çekmelidir. Buranın, Kırşehir'in gözünün bebeği
olduğunu aynen ifade ediyorum; Kırşehirlinin gözünün bebeği olan bir kuruluşun, devletin de gö
zünün bebeği kadar kıymetli olduğunu vurguluyorum. Esasında, bütün bu çalışmalarımızda 1990
yılında kapsama alman ve 5 yıl sonra, şu yüzyirmi günlük çalışmalarımız içinde gündeme gelen
Petlas'ta ana amacımız, aman, Kırşehir'deki baca tütsün, aman, elimizden gelen dikkati, itinayı ve
fedakârlığı gösterelim, istihdamı muhafaza edelim, üretimi muhafaza edelim, ekonomiye bir sekte
vurmayalımdır. Bugün huzurunuzda bu konuşmayı yapabiliyorsak, bu, bu itina ve titizliğin ürünü
dür
Nitekim, 1993'te müşteri bulunmayan Petlas'a, geçen aylarda çıkan 6 müşterinin ilk eliminesinde 3 müşteri, 3 alıcı kalmış; Özelleştirme Yüksek Kurulu, Özelleştirme İdaresine "bu alıcılardan
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en iyi teklifi verenle sözleşme yap, şu şu ilkeleri de gözet" şeklinde talimat vermiştir. Zaten, o il
keler de, o alıcının daha evvel Özelleştirme İdaresine verdiği taahhütlerden ibarettir.
Nitekim, bu ilke kararı doğrultusunda, şüphesiz, ben, Kırşehir milletvekili arkadaşlarımla ve
Kırşehirlilerle, her an, her saniye -gerektiğinde 24 saat- Petlas'ın elektriğinden, suyundan, işçi ala
caklarından, hammade borcundan -ki, doğrusu da odur; tabiî, devleti temsil ediyoruz- Petlas'ın dört
dörtlük işlemesi konusunda, hafızamızla ve devletin bütün imkânlarıyla seferber haldeyiz. Arka
daşlarım bana müracaat ettiğinde, tekliflerin Özelleştirme Kuruluna sunulma ve kabulü aşamasın
da -ihale aşamasında- gerçekten, bacanın kesinlikle tüteceğinin, yüzde 75 nispetindeki üretimin ih
raç edileceğinin, üç yıl sonra belirli bir istihdam artışının ortaya konulacağının ve mevcut işçilerin
kıdem ve ihbar tazminatlarının da ödeneceğinin taahhüt edildiği bir ortam söz konusuydu. Nitekim,
ümidimiz de, beklentimiz de o idi.
Değerli arkadaşlarım -Yüce Mecliste defaatle tekrarlıyorum- Anadolu'da bir tabir vardır; za
man zaman, attığınız taş yerini bulmuyor ve neresinden bakarsanız bakınız bir ticarî olay. Bir va
tandaş dairesini satmış, pazarlığı kesmiş, daire için kaparoyu almış, tapuda takrire gidilecek; alıcı,
kaparoyu yakarak, takrire, yani, tescile yanaşmıyor. Bu olay, sizin dışınızda bir olaydır ve bana so
rarsanız, tabiî bir olaydır, doğal bir olaydır; 68 misalin içinde, önümüze gelen olaylardan biridir.
Verilen parayı kâfi görmeyebilirsiniz -ki, görmediğimiz olaylar oluyor- verilen teklifteki şartlar
arasında, verimlilik, istihdam, kârlılık gibi ilkelere tam uyulmadığını görebilirsiniz; bazen de, bu,
kamuya yararlıdır, Kırşehir'e yararlıdır, Türkiye'ye uygundur diyorsunuz, gerek alıcının kendi bün- yesi içindeki sebepler gerek hem alıcının hem sizin dışınızda oluşan birkısım sebeplerle satış im
kânı hâsıl olmuyor. "'
Ben, şunu söylemek istiyorum, hem değerli arkadaşlarıma hem sevgili Kırşehirli vatandaşla
rıma, kardeşlerime: Öncelikle takip ettiğimiz politika, Kırşehir'de, Petlas'ın bacalarını tüttürmektir;
hammaddesini temin etmek, o makineleri durdurmamak, üretimini, satışını, alışverişini devam et
tirme imkânını sağlamaktır. Bu mücadeleyi devam ettiriyoruz; ama, bir diğer ilke, Petlas'ın yükü
nü, artık, devlet çekmeyecektir. Bu ilke kararı verilmiştir -daha evvel verilmiştir, beş sene evvel ve
rilmiştir-bu ilke kararında yürüyeceğiz, en isabetlisini bularak yürüyeceğiz.
Alıcı, kendisine düşen edimleri yerine getiremediği için, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıy
la getirilen ilkeler doğrultusunda, Özelleştirme Yüksek Kurulunun aldığı yeni kararla, yapılan o
sözleşmenin geçerliliği kaldırılmıştır.
SABRİ YAVUZ (Kırşehir)-İptal edildi mi yani?
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) - Geçerliliği kaldırılmıştır ve Petlas, yeni
den ihaleye çıkarılacaktır. Öyle umuyorum ki, değerli arkadaşlarımızın ve bugüne kadarki bu satış
sürecinde edinilen gerçeklerin ve vakaların ışığı altında, inşallah, daha yeni imkânları bulabilece
ğiz.
Mayısın sonunda veya haziranın ilk haftasında yeniden satış imkânı doğacaktır. Bu arada, Petlasın bacaları tütecek, çarkları dönecektir.
Benim, değerli arkadaşlarımın sorusu üzerine söyleceğim ve onlara vereceğim kâr/zarar hesa
bına ait rakamsal ifadeler, şimdilik bununla sınırlıdır.
Özellikle, bu özelleştirmede, değerli arkadaşlarımızın ve Kırşehirli kardeşlerimizin, elden ge
len tüm itinanın gösterilmekte olduğunu bilmelerini istiyorum.
Bu satışın -belki de normalden fazla verilen müddete rağmen, ki, satış bedeli 65 milyon dolar
dı- 5 milyon doları peşin, 5 milyon doları sözleşmeden üç ay sonra, kalan 55 milyon doları da ye
di yıla yayılmış, ye yüzde 8 faizle ödenmesi kararlaştırırılmış ve 65 milyonun tamamına da 60 mil- 8 3 -
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yon dolarlık banka teminat mektubu gösterilmesi şartıyla yapılması öngörülmüştü; biraz evvel söy
lediğim -daha fazla aynntısına da girmeyeceğim- istihdam, verimlilik, ihracat gibi, hatta ve hatta
Kırşehir Üniversitesine karşılıksız 1,5 milyon dolarlık bir hibe de nazarı itibare alınarak yapılmış
bir satış işiydi.,
Niye.gerçekleşmedi; Özelleştirme İdaresinin verdiği müteaddit mehillere rağmen, bu sözleş
menin inikadı gerçekleşmedi. Alıcının fınansör değiştirdiği anlaşıldı. Yeni finansörün yeni yeni ge
nişletmelerle idarenin karşısına çıktığı ortaya konuldu. Yeni yeni genişletmelerin, Özelleştirme
Yüksek Kurulu kararı muvacehesinde göz önüne alınmayacağı aşikârdı. Birinci finansörün işi bı
rakması da, zaten, mesele konusunda, Özelleştirme İdaresinin tereddütlerini yoğunlaştırdı. En son
verilen müddet 20 Nisan 1995'te doldu 5 milyon dolan peşin ve 60 milyon dolann banka kesin te
minat mektubu getirilmediği takdirde bu sözleşmenin geçersizliği kendilerine bildirilmişti; 20 Ni
sanda bu edim yerine getirilmediği için, sözleşme, Özelleştirme Yüksek Kumlunun çok yeni kara
rıyla geçersiz hale geldi.
Yeni bir uygulamaya gidilecektir. Devletin elini çekmesi lazımdır. Devlet, elini çekerken, ba
cayı da, işçiyi de, üretimi de, ekonomiyi de mevcut şartlar içerisinde, maksimum seviyede hesaba
katacaktır.
Yüce Heyete, bu bilgileri, sevgi ve saygılarımla arz ediyorum; değerli arkadaşıma da bana bu
açıklama fırsatını verdiği için teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Saym Bakah, teşekkür ediyorum.
V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
/. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in
partilerine sataşması nedeniyle konuşması
BAŞKAN - Sayın Sungurlu, zatı âliniz, sataşma sebebiyle ve bir de Başkanlığın tutumuyla il
gili söz istemiştiniz. Ben, ara verme esnasında zabıtları inceledim. Size, sataşmadan dolayı söz ve
riyorum; ama, ısrar ediyorsanız, Başkanlığın tutumuyla ilgili de söz söyleyebilirsiniz.
Buyurun, Sayın Sungurlu. (ANAP sıralarından alkışlar)
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yü
ce Meclise saygılarımı sunarım.
Bugüne kadar olduğu gibi, bugün de, Yüce Meclisin bu kürsüsünde, Meclisin ve milletvekil
lerinin hakkettiği saygı ölçüsünün dışında herhangi bir şey söylememi beklemeyiniz.
Muhterem milletvekilleri, oturum açıldığında, Sayın Başkan, bana, hem tutumundan dolayı
hem de sataşmadan dolayı söz vereceğini ifade etmişti. Ben, o zaman, Saym Başkanının tutumun
dan dolayı konuşmama kararı almıştım. Şimdi, Sayın Başkan, yalnız sataşmadan dolayı söz verdi
ğini, tutumundan dolayı da, ısrar edersem söz verebileceğini söylüyor; ben, yalnız sataşmayla ilgi
li konuşacağım; çünkü, kararım o istikamettedir.
Muhterem arkadaşlar, bu Parlamento kürsüsünde, hepimiz millet adına konuşuyoruz, onların
temsilcisi olarak konuşuyoruz ve tabiî, zabıtlara geçen bu sözler, atalanmızın tabiriyle, üslubu beyan aynıyla insandır. Biz, eğer, bilahara, zabıtlan alıp konuşmalarımızı incelersek, kendimizi ay
nada seyretmiş gibi oluruz. Bu itibarla, biz, kimsenin hâkimi, hakkında hüküm verecek kimse de
ğiliz; ama, biz, gerek milletvekillerine gerek bakanlara, zaman zaman, konuştuklarını alıp, bakma
larını tavsiye ederiz.
Sayın milletvekilleri, bir milletvekili, şahsı adına söz alıyor -son derece az kullanılan, zor kul
lanılan bir yoldur- gündem dışı konuşuyor. Bu konuşmanın partilerle ilgisi yoktur; bir hususta gün
dem dışı konuşuyor, sayın bakanlar da o mevzuda izahat veriyorlar; olay bu.
.;
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Bugün, Grubumuzun çok değerli üyesi Sayın Halit Dumankaya Bey bir söz aldı ve görüşleri
ni bildirdi. Biraz sonra, fırsat kalırsa, o görüşlerinde ne kadar haklı olduğunu ifade şansına sahip
olacağım; ancak, bu görüşlerine cevap veren Sayın Bakan, Anavatan döneminde yapılan yolsuz
luklar olduğunu iddia etti; ısrarla ifade etti ve bütün Anavatan dönemine yüklendi.
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Anavatan döneminin bütün evrakları bu Hükümetin elindedir;
Sayın Bakan bunları incelemektedir ve yolsuzluk olduğunu söylemektedir. Bizim o dönemdeki ba
kanımız şu anda milletvekili değildir, dokunulmazlık zırhına dahi sahip değildir; kaldı ki, o döne
min bürokratları da vardır. Eğer, onlar yolsuzluk yapmışlarsa, Sayın Bakanın, özellikle, görevi, o
yolsuzlukları meydana çıkarmaktır. Eğer, bunları bugüne kadar çıkarmamış ise, görevini yapmış
olmanın huzuru içinde midir?!. Bizim dönemimizde, eğer, işlenmiş suçlar varsa, bu suçlan örtbas
etmekteki maksadı nedir?!. Bizim dönemimizde, eğer, yolsuzluklar varsa, bu yolsuzlukları örtmek
teki maksadı nedir?!.
••
Şunu bilmesini isterim: Biz, Anavatan Partisi olarak, hiçbir yolsuzluğun yanında değiliz, sahi
bi değiliz; kendileri de buna sahiplik etmesinler, bunları, bir an önce, adlî mercilerin huzuruna götürsünler. .
Şimdi, bakınız, kendi dönemlerindeki bir bakan için, Mehmet Ali Yılmaz dönemi için "bana
niye hesap soruyorsunuz" diyor. Şimdi, Mehmet Ali Yılmaz döneminde yapılan ihaleler için bizim
milletvekili arkadaşımız "bakanlar yaptı" demedi "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ihalelerinde
yolsuzluk var" dedi ve Başbakanlık Teftiş Kurulu raporundan bahsetti; bu Sayın Bakanın veya öte
ki bakanın zamanındaki olaylar da demedi. Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunun bir sureti bende
var, arkadaşımdan aldım; bugün bir gazetede de çıktı. Her iki rapor da Sayın Bakanın zamanında;
yani, bir başka bakanın zamanında yolsuzluk olmuş olsabile, bu rapor, Sayın Bakan zamanında ve
rilmiş ve Sayın Başbakan da, gereğini yapmak üzere, 25.1.1994'te Sayın Bakana havale etmiş. Biz
ümit ederiz ki, Sayın Bakan bir işlem yapmıştır.:.
Şimdi, bize "benim kabine arkadaşım -eski arkadaşım- hakkında, bana niye sual soruyorsu
nuz" diyor; yani, Mehmet Ali Yılmaz'ı bize mi gammazlatmak istiyor?!. Biz kimseyi korumuyo
ruz, Mehmet Ali Yılmaz'ı da korumuyoruz; ama, bakınız, bizim arkadaşımız, ne Mehmet Ali Yıl
maz'ı suçladı rie de sizi suçladı "bu Genel Müdürlükte yolsuzluk vardır" dedi; Sayın Bakan da, bu
Genel Müdürlükte yolsuzluk yoktur demedi, Başbakanlığın bu raporunu inkar etmedi; ama, bir şe
yi dile getirmedi... O Genel Müdür halen görev başında. Ben, şahsen, o Genel Müdürü tanımıyo
rum, kimdir bilmiyorum, yaptığı işler hakkında hesap verip vermediğini bilmiyorum; ama, buraya
çıkan bir bakanın bu kabil meselelere...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Toparlar mısınız Sayın Sungurlu...
Buyurun.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - ...cevap vermesi gerekmez miydi... Şimdi, ay
nı Genel Müdür görev başında... Bu yolsuzluklar incelenmemiş...
DEVLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - Yazılı olarak 5 sefer cevap verdik...(ANAP
sıralarından alkışlar)
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Bakan, istirham ederim...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Konuşma, dinle!
BAŞKAN - Sayın Bakan, rica ediyorum...
Sayın Sungurlu, siz devam edin efendim.
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Bu yolsuzluklar incelenmemiş.
Şimdi, bakınız, muhterem milletvekilleri, bizim gözümüzde mertek varsa, bu, sizin gözünüz
de çöp olma hakkını size bağışlamaz. Siz kendi ağzınızla gözümdeki çöpten bahsettiniz. O zaman,
siz, döneminizin kusurlu olduğunu kabul ettiğinize göre, bunu temizlemekle mükellefsiniz; aksine,
Anavatan Partisi dönemini suçlamakla bir yere varamazsınız.
Bir daha söylüyorum; bizim dönemimizde bir yolsuzluk varsa, onun hesabını elbette sormak
da sizin vazifenizdir, vicdanî görevinizdir.
Şimdi, bu konuşma metinlerini alınız, bakınız; eğer, vicdanınız rahat ediyorsa, mahkemelerin
teşekkül tarzı hakkında veya yolsuzluk davaları hakkında söyledikleriniz sizin vicdanınızı rahat et
tiriyorsa, siz bunları kendinize yakıştırıyorsanız, bizim söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur,
Yüce Meclise, en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Sungurlu, teşekkür ediyorum.
MUSTAFA PARLAK (Rize)-Bakan konuşması böyle olur...
DEyLET BAKANI ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) - 2 milyon markın hesabını vermek lazım, ora
ya çıkınca...
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam)
3. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, bankalardan dövize endeksli kredi alan vatandaş
ların durumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, üçüncü sırada, Sayın Kapusuz'a gündem dışı söz vereceğim.
Konu: Bankalardan, dövize endeksli kredi alan vatandaşlarımızın durumu.
Sayın Kapusuz, buyurun.

,' .

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; dövize en
deksli kredi alan dövizzedelerin, daha doğru ifadesiyle devletzedelerin, sistemzedelerin içinde bu
lunduğu duruma temas etmek için söz almış bulunuyorum; öncelikle, söz verdiği için Sayın Baş
kana teşekkür ederken, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Kamuoyunu aylardır işgal eden ve hepimizin bilgi sahibi olduğu bu konu, toplumsal bir sorun
olarak ortadadır. Sözlerimin başında, özellikle şu hususun da kamuoyu tarafından bilinmesini istir
ham ediyorum. Bu kürsüde, dövize endeksli kredi alan bir kişi olarak konuşuyor değilim, hiçbir
bankadan, hiçbir şekilde de kredi almış değilim.
Çoğunluğu işçi, memur ve emekli olan vatandaşlarımız, siyasî otoritenin seçim vaatleri ve
bankaların kendilerine sunduğu cazip ödeme koşulları karşısında, kendilerini daha sonra yiyip bi
tirecek bir uygulama içinde bulmuşlardır kendilerini. Başlangıçta, taksitlerini, yemeden içmeden
keserek ödeyebilen bir kitle, 1994 yılı başından itibaren, ekonomik uygulamalar karşısında, öde
melerde çaresiz kalmaya başlamışlardır ve bugün, bu kitle, tam bir çıkmazla -tabiri caizse- bir eko
nomik afetle karşı karşıyadır. Enflasyon, almış başını gitmiştir. Enflasyon, yüzde 150'lerde seyret
mektedir; dövizdeki artışlar ise yaklaşık yüzde 400-500'ler seviyesine sıçramış durumdadır. 5 Ni
san kararları çerçevesinde ise, ücretlerde, maalesef, gerekli artışlar sağlanmamıştır. Kredilerini Em
lak Bankasından alanlar için, çözüm olsun diye, TL'yle ödeme uygulaması başlatılmış; söz konusu
bu uygulama, dövizzedeleri ikinci bir kez çıkmaza sürüklemiştir.
Burada, bankanın, TL'ye dönüşüm uygulamasıyla ilgili bir örnek vermek istiyorum: ilk taksi
ti 13 milyon lira olan bir ödeme planında, 60 inci ay taksit ödemesi 187 milyon lira; 120 nci ay, ya
ni, 10 uncu yılın sonundaki taksiti ise 3 milyar 64 milyon liradır.
- 8 6 -
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Bir başka örnek daha vermek istiyorum: Bir vatandaş, bankadan 300 bin mark almış -o günkü
bedeli, yaklaşık 1,5 milyar Türk Lirası- 1993 yılında almış olduğu bu parayı mark olarak ödemeye
devam etmiş; 18.4.1994 tarihinde Türk parasına dönüşümünü tercih etmiş; o gün, ödemesi gereken
para 3,1 milyar lira... Bu ödeme planına göre aylık taksitleri huzurlarınızda arz etmek istiyorum:
1995 yılında aylık ödeme 112 milyon lira, 2000 yılında 1,5 milyar lira, 2001 yılında 2 milyar 703
milyon lira... Toplam 1,5 milyar lira almış olan bu dövizzede, 10 uncu yılın sonunda, yaklaşık 227
milyar lira ödemek mecburiyetinde kalıyor.
Bugünkü iktisadî yapı içerisinde bu ödemelerin yapılabilmesi mümkün müdür; bu ödemeyi bir
memurun, bir işçinin, bir emeklinin yapabilmesi mümkün müdür? Bu mağdurlar, krediyle satın al
dıkları evlerinin icra yoluyla satılması halinde bile borçlarını ödeyememektedirler; bu durumda, ba
kiye borçları dahi, onların ödeyebilecekleri seviyelerde değildir.
Hadiseyi kısaca sunduktan sonra, olayın sonuçlarını, izninizle, birkaç cümleyle ifade etmek is
tiyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kendi iradeleri dışında cereyan eden gelişmeler karşısın
da taksitlerini ödeyemez duruma düşen vatandaşlar, mahkemelerde hak arama durumuyla karşı karşıyadırlar. Ödeme güçlüğü içerisindeki insanların bazıları, karşılaştıkları bu afetten kurtulmak için,
krediyle aldıkları ev ve otomobillerin anahtarlarını bankaya vererek borçlarından kurtulmak istemişlerse de, bankalar bunu kabul etmemiştir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu durum karşısında çaresiz kalan 8 vatandaşımız intihar et
miş, diğerleri ise büyük bir gerilimle karşı karşıyadır. Aile içinde huzursuzluklar had safhaya ulaş
mış, boşanmalar meydana gelmeye başlamıştır; huzursuzluk ve bunalım had safhadadır; hastaneler
ise, bu tip insanların stresleri ve tedavileriyle uğraşmaktadır. Bu insanlar, çalıştıkları işyerlerinde
ve günlük yaşantılarında, tamamen verimsiz bir duruma düşmüşlerdir.
Bu olayın, bu noktalara gelmesinden, ekonomik ve sosyal afet denecek boyutlara ulaşmasın
dan, birinci derecede, Hükümet sorumludur. Hükümeti oluşturan partilerden özellikle Doğru Yol
Partisi, seçimlerde iki anahtar vaadinde bulunmuş, bu tavrıyla insanları ümitlendirmiş ve bu afete,
sanki, onları hazırlamıştır. Bankalar kredi dağıtırken, bu Hükümet, Ocak 1994'teki devalüasyon ka
rarı ve 5 Nisan ekonomik paketiyle ilgili olarak, alacağı bu çeşit kararlar ışığında, söz konusu kre
di borçlanmaları için gerekli tedbirleri almamış ve halka ve bankalara gerekli uyarıyı yapmamiştır.
Bu durum, Hükümetin ileriyi görme yeteneğinin yetersiz olduğunun ve toplumsal gelişmeleri
bir bütünlük içinde düşünemediğinin bir göstergesidir. Bu sorun ortaya çıkalı onbeş ay olmuş; Hü
kümet, sorunun çözümü yönünde ciddî bir adım atmamıştır; çözümde bayağı geç kalınmış, bazı in
sanların intiharlarına neden olunmuştur. Hükümet, 17 Ocak 1994'te yaptığı devalüasyon ve 5 Ni
san kararlarıyla tüm ülkeyi ve ülke ekonomisini felç etmiş, dövize endeksli kredi alan vatandaşla
rımız ise nakavt olmuştur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetin bu olaylardaki rolüne temas ettikten sonra,
bankalarla ilgili birkaç cümle arz etmek istiyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
SALİH KAPUSUZ (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Kapusuz...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Hepiniz çok iyi bileceksiniz, iki anahtar kampanyasına katı
lan bankalardan bir tanesi -reklam olarak- milletimizi, burada gözüken bir anahtar için -yani, elle- 87 -
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rinden alınmaya başlanılan anahtar için- kredi almaya özendirmiş, birçok teşviklerde bulunmuş,
hatta kolaylıklar getirmiştir. Bunun tabiî sonucu olarak "kira öder gibi taksit öde" sloganıyla, hal
kı, maalesef, bu kurumlar da yanıltmıştır; halkı yönlendirmişlerdir. Buna ilave olarak, Emlak Ban
kasının dövize endeksli konut kredilerinin Türk Lirasına dönüştürülmesi ise fayda getirmemiştir.
' Sonuç itibariyle "bir musibet bin nasihatten yeğdir" atasözünü hatırlayacak olursak, bu konu
da, özellikle, kredi alan vatandaşlarımız başta olmak üzere, milletimiz, bu sistemin; yani, vahşi, fa
izci kapitalist sistemin, insanı ne hale getirdiğini görmüştür. Bu sonucu görmek için, bu kadar acı
olayları yaşamak gerekmezdi.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı).
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bizler, Refah Partisi olarak, bu sistem, fakiri daha fakir, yok
sulu daha yoksul yapıyor olmasına rağmen, yıllardır uyarılarda bulunduk.
Sonuç itibariyle, şunu arz etmek istiyorum: Siyasî partiler, Hükümet, Parlamento ve kamuoyu,
bu hadise karşısında sessiz kalmamalıdır. Öncelikle Hükümetin, bu soruna acilen eğilmesi gerek
mektedir. Bu mağdur insanlar bizim insanlarımızdır; onları bu durumdan kurtarmak, bizler için bir
sorumluluktur.
Geliniz, kefilleri, aile fertleri ve yakınlarıyla birlikte'yüzbinleri bulan bu insanlarımızın karşı
karşıya kaldıkları sıkıntıdan kurtarılması konusunda elbirliği yapıp, bu konuya bir çözüm getirelim
diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum.
Sayın Kapusuz'un gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Cev
heri; buyurun.
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un, emlakzedeler veyahut dövizzedeler diye bilinen
birtakım vatandaşlarımızın problemleriyle ilgili gündem dışı konuşmalarına cevap arz etmek üze
re huzurunuzdayım.
Sayın Kapusuz'un, her zaman yaptığı gibi, söz aldığı konunun içerisinde -tabiatıyla, en tabiî
hakkıdır, ona, herhangi bir şekilde itirazda bulunuyor değiliz; bulunmaya da hakkımız yoktur- Hü
kümeti tenkit eden, ondan sonra, iki anahtara kadar uzanan konuşmasını dinledik.
Değerli arkadaşımızın değindiği noktalarda ve ıstırabına işaret ettiği vatandaşların problemle
rinde, meselelerinde, haklı olan çok taraf var; ama, mesele, sadece, değerli arkadaşımızın anlattı
ğından ibaret değil. Bu vatandaşlarımız, döviz olarak borçlanmışlar ve bir belli süre içerisinde, bir
belli zamanda, bunlara, borçlarını Türk parasına çevirme imkânı da tanınmış; birçok borçlu da bor
cunu Türk parasına çevirmiş ve Türk parası olarak ödemeye devam etmiştir. Acaba, döviz olarak
ödemeye devam etsek -haklı olarak- daha mı hesaplı olur veyahut daha mı kârlı olurum düşünce
siyle, birtakım borçlular da döviz esası üzerinden borçlu kalmaya devam etmişler.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bildiğiniz ve yer yer basına da yansıdığı gibi, hakikaten,
bir sıkıntı vardır. Şu koridorlarda, hep beraber, her zaman gördüğümüz, birtakım meselelere şahit
olduğumuz vaki; ancak, burada bir kanun teklifi görüşülürken bu vatandaşlarımızın sıkıntısına, ıs
tırabına işaret edip intiharları da emsal gösterenler, daha sonra, aynı şekilde, milletvekillerinin ken
dileri için kanun çıkardıklarını da yazdılar.
Şunu demek istiyorum: Emlak Bankasıyla, aylardır, bu konu üzerinde çalışıyoruz ve mesele
nin arkasını da bırakmış değiliz; buna da bir çare bulunacak. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekilinden, KİT Komisyonu Başkanından ve kanunların yazımıyla ilgili olan hukukçu arkadaşlan-
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mızdan rica ettik, dedik ki bir şekil bulun. Bir teklif geldi, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü;
hukukî görüşüyle, bunu, Anayasanın 10 uncu maddesine, aykırı buldu. Yani, burada Hazinenin za
rarı var. Emlak Bankasının işaret ettiği husus, bu kur farkını kendimizin ödemesi mümkün değil;
çünkü, biz, bunu, Japon Yeni veyahut Alman Markı olarak almışız, vermişiz bu vatandaşlara ve va
desinde de, bunları, o kurdan, yani kurun, o günkü değeri üzerinden ödeyeceğiz" şeklindedir. Bu
nun arasındaki fark Emlak Bankasının ifadesine göre 7 trilyondur. Arkadaşlarımızın, yani o vatan
daşlarımızın iddiası, daha az olduğu yönündedir; ama, daha az veyahut daha çok, mutlaka, bir ka
nunla bu mesele halledildiği zaman Yüce Heyetinizce, bunun, Hazine tarafından ödenmesi gereki
yor. Hazine tarafından ödendiği zaman da, Anayasanın 10 uncu maddesi karşımıza çıkıyor. Çün
kü, burada, sadece Emlak Bankasına borçlu olanlar değil, daha başkaları da var. Bunların içerisin
de, 400 bin dolar alıp, 400 bin mark alıp, villa alanlar da var, yat alanlar da var, lüks araba alanlar
davar. Onları, tabiatıyla ayıracağız; onun üzerinde çalışmalar yapılıyor.
Yani arkadaşımızın söylediği ıstırap yerinde; ama, meselenin, netice itibariyle, Hazine tarafın
dan karşılanması gereken durumu ve bunun da, yine Anayasanın 10 uncu maddesiyle çelişen ve
karşı karşıya gelen bir güçlüğü var. Bunu aşmaya çalışıyoruz.
Bunu, belli dilimler halinde ayırmak; yani, bu vatandaşlarımızın bu şekildeki borçlarının bir
kısmını kendilerinin ödemesi suretiyle, diğer bir kısmını da en düşük faizli kredilerle bir takside
bağlamak... Ama, taksit, uzun vadelere bağlandığı zaman, Sayın Kapusuz'un söylediği gibi, haki
katen çok yüksek rakamlar çıkıyor. Ondan kaçınmak mecburiyetinde olduğunuz veyahut ondan ka
çınmak istediğiniz zaman da, bankanın ödeyeceği kurla, vatandaşların kendilerine ödeyeceği değer
arasındaki farkın da Hazine tarafından ödenmesi lazım ki, bunları aşmaya çalışıyoruz.
Öyle sanıyoruz ki, hem Sayın Kapusuz'un söylediği sıkıntıları hem vatandaşın söylediği -za
ten her gün buradalar, şu anda yine koridordalar- sıkıntıları halledecek hem Anayasanın eşitlik il
kesini bozmayacak tarzda, 10 uncu maddenin esasları içerisinde kalacak şekilde ve hem de müm
kün. olduğu kadar, Hazinenin zararını, yani bankalara vermek mecburiyetinde olduğu görev zararı
nı asgariye indirecek bir çözüm üzerinde çalışmaktayız.
Arz eder, saygılar sunanm. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, gündem dışı görüşmelerimiz tamamlanmıştır.
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'na, dönüşüne kadar, Devlet
Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1820)
BAŞKAN - Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; ayrı ayrı okutup, bilgilerinize sunacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türk Koordinasyon Kurulu Başkanlığının Nisan Ayı Bölge Toplantısına katılmak üzere, 21
Nisan 1995 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
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2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Kültür Bakanı Ercan Karakaş'a, dönüşüne
kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan'ın vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1821)
BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Houston Uluslararası Festivalinin açılışına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Ni
san 1995 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Kültür Bakanı M.Ercan Karakaş'ın
dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan'ın
vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım.
Süleyman Demirci
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'a, dö
nüşüne kadar, Maliye Bakanı İsmet Attila 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (311822)
BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Nisan 1995 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gide
cek olan Devlet Bakanı A.Aykon Doğan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı İs
met Attila'nın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

'

4. — Kanada'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Veysel Atasoy'a, dönüşüne
kadar, Tarım ve Köyisleri Bakanı Refaiddin Şahin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1823)
BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Nisan 1995 tarihinde Kanada'ya gidecek olan Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına,
Tarım ve Köyisleri Bakanı Refaiddin Şahin'in vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
5. —Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, dönüşüne ka
dar, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1824)
BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum:
— 90-
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu III. Dönem Toplantılarına katılmak üzere, 25 Nisan 1995
tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın dönüşüne ka
dar; Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
6. — Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, KİT ve İçişleri Komisyonları üyeliklerinden
çekildiğine ilişkin önergesi (4/462)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, komisyondan istifa önergesi vardır; okutup bilgilerinize su
nacağım:
• •
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum KİT ve İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim. 25.4.1995
Mehmet Kerimoğlu
•

Ankara

CHP Grup Başkanvekili
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
7. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı 'nın, (6/1384) esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi (4/464)
BAŞKAN - Sözlü soruların geri verilmesine dair önergeler vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 679 uncu sırasında yer alan (6/1384) esas numaralı sözlü
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum..
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Mustafa Dağcı
Kayseri
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.
8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, (6/1201) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/463)
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 394 üncü sırasında yer alan (6/1201) esas numaralı sözlü
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
l.'—RP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in tek yanlı ve
rilen tavizlerle Türkiye'yi Gümrük Birliğine sokmaya çalışarak ülkeyi ekonomik bakımdan tahribe,
siyasî bakımdan bağımsızlığını terke sürükledikleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar
Kurulu Üyeleri Hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/41)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir gensoru önergesi vardır. Önerge, daha önce bastırılıp sa
yın üyelere dağıtıldı; şimdi, okutuyorum: •
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tek yanlı sürdürülen tavizlerle, Türkiye'yi Gümrük Birliğine sokmaya çalışarak, ülkeyi iktisa
dî bakımdan tahribe, siyasî bakımdan bağımsızlığını terke götüren Başbakan Tansu Çiller ve Hü
kümeti hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddelerine göre gensoru açılmasını
arz ederiz.
Şevket Kazan
RP Grup Başkanvekili
Gerekçe: îktisaden, Türkiye'ye, cumhuriyet tarihinin en bunalımlı dönemini yaşatan Tansu
Çiller ve Hükümeti, Gümrük Birliğine girebilmek için tek yanlı tavizler vererek ülkeyi bir başka
felaketin içine sokmuştur.
Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile 1958'de başlayan münasebetleri, 1963 yılında yapılan Ankara
Antlaşmasıyla hazırlık dönemine ve 1973'teki Katma Protokolle geçiş dönemine girmiştir. Katma
Protokole göre, geçiş döneminde, Türkiye'nin, Topluluk menşeli mallara gümrük ve eş etkili Ver
gileri sıfıra indirmesi, Topluluğun üçüncü ülkelere uyguladığı Ortak Gümrük Tarifesine uyum sağ
laması ve Topluluktan yapılacak ithalata liberasyon uygulaması gerekmektedir. Buna karşılık, Top
luluğun da, Türkiye için gümrükleri kaldırması, işgücünün Toplulukta sersbest dolaşımını sağlama
sı, iktisadî yapısının geliştirilmesi için, malî protokoller çerçevesinde, Türkiye'ye malî yardım yap
ması gerekmektedir.
Türkiye, taahhütlerini büyük ölçüde yerine getirmiştir. Halen gümrükleri 12 yıllık listedeki
mallar için yüzde 90, 22 yıllık listedeki mallar için yüzde 80 indirmiştir. Ortak Gümrük Tarifesine
uyumda ise, gümrükleri 12 yıllık listede yüzde 70 indirmiştir, ithalatta alınan Toplu Konut Fonu
birçok mal için kaldırılmış veya azaltılmıştır. 1993 yılında yüzde 28,5 olan ortalama koruma oranı
1994'te yüzde 19,6'ya indirilmiştir. Gümrük Birliğiyle, bakiye gümrük, vergi ye fonlar da sıfırlana
caktır.
Türkiye, dışticaret açıklarını artırma pahasına gümrükleri sürekli indirirken, Topluluk, Türki
ye'ye karşı pek çok yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.
1980'den sonra malî protokolleri uygulamamıştır. Yunanistan'a 20 milyar dolar üzerinde yar
dım edildiği halde, Türkiye, alması gereken malî yardımları alamamıştır.
Türkiye'nin ihracatını, kota, antidamping, antisübvansiyon uygulayarak engellemektedir.
Katma Protokolde yer alan, Türkiye'nin iktisadî kalkınmasını sağlamaya dair teşviklerle ilgili
özel hükümleri göz ardı etmektedir.
Türk işçilerinin serbest dolaşımı gerçekleştirilmemiştir.
Makine, teçhizat ve malzeme ihracatına "standart" engeli çıkarılmaktadır.
Tüm bu gelişmelere karşılık, Çiller Hükümetinin müstafi Dışişleri Bakanı, her ne pahasına
olursa olsun, Gümrük Birliğine girme anlaşmasına imza atmıştır. Gümrük Birliği, Hükümet için bir
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amaç olmuştur. Bu amaç uğruna, Türkiye'nin her türlü menfaatları yok edilmektedir. Hükümet, Av
rupa Birliğine tam üye olmadan, Gümrük Birliğine girmekle, şahsiyetsiz bir davranış göstermiş,
milletimizi küçük düşürmüştür. BAB'da olduğu gibi, AB'de de ikinci sınıf bir statüde kalmayı içi
ne sindirmiştir. Halbuki, diğer ülkeler, tam tersi bir yol izlemişlerdir. Yunanistan, İspanya ve Por
tekiz, önce AB'ne tam üye olmuşlar, uyum içinde kendilerine süre verilmiş, malî yardımlarla eko
nomilerini hazır hale getirmişler ve ondan sonra Gümrük Birliğini gerçekleştirmişlerdir. Türki
ye'nin ise tam tersi bir yol izleyerek, her türlü tavizle önce Gümrük Birliğine girmesi, sonra tam
üyelik için Avrupa Birliği kapısında beklemesi yanlıştır, ekonomik menfaatlerimize aykırıdır. Tür
kiye'nin bağımsızlığını tehdit edecek sonuçlar taşımaktadır.
AB'nin tam Üyesi olmadan Gümrük Birliğine giren bir Türkiye, AB'nin karar organlarında
temsil edilmeyecektir; ama, temsil edilmediği organların verdiği kararlara uymak zorunda olacak
tır. Temsil edilmediği bir yabancı organın üçüncü ülkeler için belirlediği gümrük sınırlamalanna
uymak zorunda kalacaktır. Türkiye'nin, İslam ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, hatta KKTC ile güm
rükleri belirleme yetkisi kalmayacaktır.
Bu durum, Türkiye'nin bağımsızlığına yönelmiş büyük bir tehdittir. Milletimiz bunu asla ka-.
bul etmez.
Tamamen kaldınlan gümrükler sonrası Türkiye, Avrupa'nın açık pazarı haline gelecektir, orta
ve küçük sanayilerimiz yok olacaktır. Pek çok sektör de, rekabet gücü olmadığı için tasfiyeye uğ
rayacaktır. Gümrük vergilerinde meydana gelecek azalma sebebiyle malî sıkıntılanmız artacak, bu
na karşılık, fonlardan, üye ülkeler ölçüsünde yararlanamayacaktır.
Ayrıca, Gümrük Birliği görüşmelerinde, Kıbrıs gibi, millî bir davamız pazarlık konusu haline
getirilmiş ve Güney Kıbns'ın AB'ne girme müracaatına itiraz edilmeyerek, gizli Enosis'e yol açıl
mıştır.
İktidarın bu tutumu, milletimize ihanet ölçüsünde ağır bir cürümdür.
Görüldüğü gibi, tek yanlı verilen tavizlerle, Türkiye'yi, Gümrük Birliğine sokmaya çalışarak,
ülkeyi iktisadî bakımdan tahribe, siyasî bakımdan bağımsızlığını terke sürükleyen Başbakan Tan
su Çiller ve Hükümeti hakkında Anayasının 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddelerine göre gen
soru açılmasını arz ederiz.
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önergenin görüşme günü, Danışma Kurulunca daha sonra belirlenerek, onayınıza sunulacak
tır.
2. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 arkadaşının, S.S.K. 'nun sorunlarının araştırı
larak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırmasına ilişkin önergesi
(10/235)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Sosyal Sigortalar Kurumu ve ona bağlı kuruluşları ile ilgili olarak, Kurumun içine düşmüş ol
duğu krizin nedenlerini ve bu hususta alınması gereken önlemleri saptamak amacıyla bir Meclis
araştırması açılmasını, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince say
gıyla arz ve talep ederiz.
Bülent Ecevit

Veli Aksoy

Zonguldak

İzmir
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H. Uluç Gürkan

İstanbul

Ankara

Ender Karagül

Erdal Kesebir

Uşak

Edirne

Atilla Mutman

H. Hüsamettin Özkan

İzmir

İstanbul

Mİstemihan Talay

-

Mustafa Yılmaz

İçel

Gaziantep

Sosyal Sigortalar Kurumu, İş Kanununa bağlı olarak çalışmakta olan ve işçi olarak tanımlanan
çalışan vatandaşlarımızla, onların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin ve dul ve yetimleri
nin sosyal güvenliğini sağlamak üzere kurulmuş güzide bir kuruluşumuzdur. Ancak, bu kuruluşu
muz, bugüne kadar çeşitli şekillerde istismar edilerek, bugünkü kötü durumuna düşürülmüştür.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Aydın Güven Gürkan'ın 5 Nisan 1995 günü, gün
dem dışı yapılan bir konuşmaya verdiği yanıttan da açıkça anlaşıldığı üzere "Kurum, geçmiş yıl
larda, âdeta bir devlet tasallutuna uğrayarak kaynakları gasp edilmiştir. Dünyanın her yerinde bir
sosyal güvenlik sistemi kurulurken 'sosyal' kelimesinin ve kavramının gereği olarak, devlet, o sos
yal güvenlik kuruluşuna, sosyal güvenlik sistemine katkı verirken, devletimiz, Sosyal Sigortaların
fonlarından çok ucuz bir biçimde yararlanmayı yeğlemiştir."
Sayın Bakanın açıklaması, Sosyal Sigortalar Kurumunun içine düşürülmüş olduğu bu krizi
açıkça özetlemektedir.
Son yıllarda işçi emeklileri ile dul ve yetimlerinin emekli aylıklarını ödemede acze düşen, sağ
lık kuruluşlarında hastalanna hizmet veremeyen, ilaç bedellerini ödeyemeyen bu kuruluşumuza,
"sosyal" niteliği nedeniyle devletin destek olması gerekirken, bu destek de bu yıla kadar esirgen
miş, bu yıl ise çok cüzi bir devlet katkısı öngörülmüştür.
Bu, SSK'nın içine düştüğü duruma çare olamayacaktır.
Bu bunalımın faturasının, Kuruma bağlı, sayısı 4,5 milyonu bulan işçilerimize ve onların
emeklileriyle dul ve yetimlerine çıkarılacağı ortadadır.
Kurumun uğramış olduğu istismar ve kötü yönetim sonucu içine düştüğü açmazdan çıkarılma
sının bedelinin, işçi ve emeklilerine fatura edilmemesi gerekir.
Aynı zamanda, işlevinin yeniden kazandırılması amacıyla, kapsamlı bir araştırma yapılmalı
dır.
Geçici önlemlerin, kurumun iyileştirilmesine bir yararı olmayacağı açıkça bellidir.
Sigortalılarımızı mağdur etmeyecek çözüm yollarının tespitine yönelik olarak, Yüce Meclisi
mizin, bu konuyu, bir araştırma konusu yaparak, somut çözümlere ulaştıracak bir çalışma yapma
sında zaruret vardır.
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Sayın milletvekilleri, önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır.
VI.-ÖNERİLER
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1. — Genel Kurulun çalışma saatleri ile görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesi ve gün
demdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin DYP Grubu önerisi
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BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grup Başkanlığının, içtüzüğün 19 uncu maddesine göre veril
miş önerileri vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.
'•

>

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 24.4.1995 Pazartesi günü yapılan toplantısında, siyasî parti grupları ara
sında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin İçtüzüğün 19 uncu madde
si gereğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Nevzat Ercan
Doğru Yol Partisi
Grup Başkanvekili
Öneriler:
1. Genel Kurulun 25.4.1995 Salı günü 20.30-24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdür
mesi ve bu oturumda, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; 26.4.1995 Çarşamba günü 14.0019.00, 20.30-24.00 saatleri arasında çalışması ve bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi;
27.4.1995 Perşembe günü 14.00-19.00,20.30-24.00 saatleri arasında çalışması, bu birleşimde, gün
demin 36 ncı sırasına kadar olan tasarıların görüşmelerinin saat 24.00'e kadar tamamlanamaması
halinde, saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam olunması ve bitimine kadar çalışma süresinin
uzatılması önerilmiştir.
2. 25.4.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa
Bazı Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, gündemin 34 üncü sı
rasına, gündemin 112 nci sırasında yer alan 343 sıra sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, 35 inci sırasına alınması önerilmiştir.
BAŞKAN - Sayın Abdüllatif Şener, aleyhte söz talebiniz var.
Sayın Sungurlu, sizin de aleyhte söz talebiniz var.
Sayın Abdüllatif Şener, buyurun.
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Danışma Kurulunda
oybirliği sağlanamaması sebebiyle, Doğru Yol Partisi Grubu önerisinin aleyhinde söz almış bulu
nuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu öneride, biraz önce dinlediğiniz gibi, Genel Kurulun, bu hafta salı, çarşamba ve perşembe
günleri 20.30-24.00 saatleri arasında da çalışması; çarşamba ve perşembe günleri ise, çalışmaların
saat 14.00'te başlaması talep edilmektedir.
Önce, şunu belirtmek istiyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisinin yoğun bir şekilde çalışma
sı gerektiğine olan inancımı vurgulamam gerekir. Gerçekten, Meclis çalışmalı, çok çalışmalı ve
mümkün olduğunca da verimli çalışmalıdır; ancak, son zamanlarda, basın yayın kuruluşlarında yer
alan bazı değerlendirme biçimlerinin yanlış olduğunu da, burada, bu vesileyle belirtmek istiyorum.
Milletvekillerinin çalışması demek, yalnızca Genel Kurul çalışması demek değildir. Kamu
oyunda bu konu yanlış değerlendiriliyor, zaman zaman da yanlış takdim ediliyor. Milletvekilinin
çalışması, yalnızca, Genel Kurul çalışmasından ibaret değildir. Milletvekilleri, Genel Kurul çalış
malarına katılırlar. Bu çalışmalarının bir parçasıdır; ancak, bununla birlikte, aynı zamanda, sürek
li, komisyon çalışmaları vardır. Aşağı yukarı, bütün milletvekillerinin, üyesi bulunduğu komisyon
lar vardır ve bu komisyonlarda müzakere edilen konularla ilgili olarak, mesailerini, zamanlarını
ayırmaktadırlar.
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Diğer taraftan, her.partinin kendi grup çalışmaları vardır. Partilerinin grup çalışmaları sebebiy
le de, milletvekilleri, aynı şekilde, mesailerini ve zamanlarını harcarlar. Yine, milletvekillerinin,
Genel Kurul, komisyon ve grup çalışmalarıyla ilgili ön çalışma yapmak zorunluluğu içerisinde bu
lundukları için, Genel Kurulda görülmeyen, bir başka çalışma ve ilgi alanları vardır.
Tabiî, milletvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, yasama faaliyetleri içerisindeki
çalışmaları dışında, ayrıca, yoğun uğraş alanları vardır. Onlar, seçmenlerle, seçim bölgelerinin ta
lepleriyle ve teşkilatlarla da ilgili yoğun bir çalışma temposu içerisindedirler. Bu yüzden, sürekli,
Genel Kurul çalışmalarına bakıp "Genel Kurul çalışıyorsa, milletvekili çalışıyor; Genel Kurul ça
lışmıyorsa, milletvekili çalışmıyor" anlayışının düzeltilmesi gerektiği kanaatimi de ayrıca belirt
mek istiyorum.
Doğru Yol Partisinin, biraz önce okunan önerisiyle, Genel Kurulun mesai saatlerinin uzatılma
sı talebine ilişkin olarak, bir başka boyutu daha belirtmek istiyorum: Genel Kurulun daha uzun sü
re çalışması, Meclisin daha verimli çalışması anlamına gelmez; Meclisten iyi ve güzel şeyler, fay
dalı kanunlar çıktığı anlamına da gelmez. Yani, Genel Kurul çalışmalarıyla daha çok sayıda met
nin kanunlaşması, ülke çıkarlarına daha fazla katkı sağlayacaktır diye bir genel kural, bir genel an
layış da söz konusu değildir.
Eğer, Genel Kurulda görüşülen ve buradan geçen kanunları, ben, faydalı görmüyorsam ve
bunların geçmesini uygun görmüyorsam, benim bakış açıma göre, bunların yasalaşması, faydalı de
ğil; zararlıdır. Nitekim, burada, uzun mesailer sarf ederek görev süresini sürekli uzattığımız bir Çe
kiç Güç konusu vardır. Biz, Refah Partisi olarak, her seferinde karşı çıkıyoruz; ancak, Genel Ku
rulun oylarıyla, Çekiç Güç'Un görev süresi uzatılıyor. Çekiç Güç'ün görev süresi uzatıldı; Meclis,
bu konuda üç beş saat mesai yaptı, çalışma süresi uzadı diye, ülke menfaatına uygun bir sonuç el
de edilmiş olmayacaktır, en azından benim kanaatime göre.
Dolayısıyla, "mesai saatinin uzunluğuyla, burada yasalaşan, yasalaştırılması kararlaştırılan
çok sayıda metnin ortaya çıkmasıyla, ülke çıkarlarına daha fazla hizmet edildiği" şeklindeki bir ka
naatin de değiştirilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum.
Özellikle son günlerde, bazı basın yayın organlarında "Gümrük Birliği takvimi, süreci başla
dı. Gümrük Birliğine giriş için 60 küsur kanunun Meclisten geçmesi lazımdır. Bunların yasalaşma
sı için, Meclis, çalışmalarını yoğunlaştırmalıdır. Eylülde, ekim ayında Avrupa Parlamentosu bunu
değerlendirecektir. O halde, milletvekilleri, gece gündüz çalışarak bu yasaları Meclisten geçirme
lidirler" gibi yayınlar yapılmaktadır.
Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliğinin bizden talep ettiği kanunların bu Meclisten geçirilmesi
nin, bu ülke menfaatına uygun olduğu kanaatinde, görüşünde değiliz. Bunu sağlamak için ne kadar
' fazla mesai sarf edilirse, o kadar fazla dış baskıya boyun eğme anlayışı ve idraki ortaya çıkar diye
yorum yapıyoruz. (RP sıralarından alkışlar)
Diğer taraftan, şu noktayı da vurgulamak gerekiyor: Geçe mesai saatleri -daha önceki hafta
larda da denendi- 20.00'de başlıyor ve 24.00'e kadar uzuyor. Hatta, saat 24.00'ten sonra da, sabah
lara kadar devam eden çalışmalarımızın olduğunu arkadaşlarımız biliyor. Ancak, özellikle son haf
talarda, Genel Kurulun, alınan karara rağmen, bu çalışmaları sürdüremediğini de biliyoruz; çünkü,
toplantı yetersayısı temin edilemiyor. İktidar, yasalaştırmak istediği kanun tasarılarını Meclis gün
demine getiriyor, mesai süresini uzatıyor; ama, toplantı yetersayısını burada temin edemiyor.
Böyle bir durumda, Genel Kurulda bulunması gerektiğine inanan sayın milletvekilleri, toplan
tı yetersayısının bulunamayacağını bildiği halde, sorumluluk duygusu içerisinde, bu Kurula geli
yorlar, zamanlarını buraya teksif ediyorlar. Belki, pek çok önemli işlerini de bir tarafa bırakıyorlar;
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ama, Genel Kurula gelmiş olmakla, buradaki çalışmaları sürdürebilme gücüne, sayı itibariyle ula
şamadıkları için, Genel Kurul çalışmalarında belirli bir isteksizlik ortaya çıkıyor. Aynı olayın', tek
rar tekrar yaşanmasının, sağlıklı bir durum olmadığım burada belirtmek istiyorum.
Özellikle, Sayın Başbakanın, Genel Kurul çalışmalarına ilgisinin azlığı da, bütün milletvekil
lerinin dikkatini çeken bir husustur. Ben, daha önceki yasama dönemlerinde Mecliste bulunmadım,
bu dönemde milletvekili oldum; ama, sürekli olarak, arkadaşlarımızla konuşurken, tartışırken dile
gelen bir konu var; hiçbir başbakan, şimdiye kadar, Genel Kurul çalışmalarından böylesine uzak
kalmış değildir. Bir Başbakan, iktidarın büyük ortağının Genel Başkanı, Meclis çalışmalarına, Ge
nel Kurul çalışmalarına bu denli uzak duruyorsa, böyle bir ortamda, Genel Kurulda toplantı yeter
sayısının bulunamaması veya karar yetersayısının bulunamaması en doğal sonuçtur ve bunun da bir
numaralı sorumlusu Sayın Başbakandır diye değerlendirmek gerekir. Onun için, bu sürelerin uza
tılması istendiğine göre, böyle bir talep Doğru Yol Partisi Grubundan geldiğine göre, umarız ki, Sa
yın Başbakanımızı da, Mecliste aramızda göreceğiz ve çalışmalar daha sağlıklı bir şekilde devam
edecektir.
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Gelmezse ne olacak?!..
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Diğer taraftan, bir de, Meclis gündeminde özellikle ba
zı kanun tasarı ve teklifleri sıralanıyor.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) - Tamamlıyorum efendim.
BAŞKAN - Lütfen...
ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) - Bunların, Hükümetin taleplerine göre belirlenmesi de,
tam, mutlak anlamda o rotaya oturması da, sağlıklı bir yapı değil. Meclisin, kendi gündemini belir
leyebilmesi; Hükümetin, âdeta, zorladığı, empoze ettiği ve belirlediği yasalara bağımlı bir çalışma
temposuna ulaşmaması gerektiği kanaatimi de ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Şener, teşekkür ediyorum.
Sayın Sungurlu; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu,
gündem meselesinde, Meclisimizin, Yüce Parlamentomuzun bütün üyelerinin fevkalade rahatsız
olduklarından emin olduğum bir iki konuya değinmek istiyorum. Bunlara değinirken, günlük poli
tikaya belki çok az nispette temas edersem; maksadım, belirli bir kurumu veya şahsı hedef almak
değil; meseleyi izah edebilmek içindir.
Muhterem milletvekilleri, Sayın Başbakanımız Amerika'da idi. Orada, Amerikan devlet adam
larıyla yaptığı görüşmelerde, bazı hususlarda, Meclisimizden kanunlar çıkarılacağı konusunda te
minat verdiler; basından takip ediyoruz. Sayın Başbakanımızın, ülkeye döndükten sonra da, aynı
istikametteki beyanlarını duymaktayız ve basından takip etmekteyiz.
-'
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, çok gürültü oluyor, Grup Başkanvekilimizin konuşması anlaşılmıyor; ikaz eder misiniz...
BAŞKAN - Bir dakika, Sayın Sungurlu...
Değerli milletvekilleri, rica ediyorum, evvela, oturma adabına biraz dikkat edelim lütfen.
Bir de, Sayın Sungurlu bir öneri üzerinde görüşlerini ifade ediyor; değerlendirmeye tabi tutup,
oy vereceksiniz.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Sungurlu.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, birçok politikacımız,
keza devlet adamlarımız, yurtdışı temaslarında veya Türkiye'ye gelen yabancı devlet temsilcileriy
le olan temaslarında, Parlamentomuz adına taahhütlerde bulunuyorlar. Elbette ki, politikacılar, be
lirli şeyleri icra etmek, yerine getirmek niyetindedirler; bunun için de, millete de başkalarına da ve
recekleri sözler vardır.
Bunun yanı sıra, birçok kalem ve yorum erbabının, Parlamentomuz üzerine, son günlerde yap
tıkları değerlendirmelerini dinliyoruz. Bu değerlendirmelerinde, Hükümetin, Gümrük Birliğine,
Avrupa Topluluğuna girmek için vaat ettiği sözlerden bahşediyor ve Parlamentonun bunları behe
mehal yerine getirmesi için, âdeta Parlamentoya talimat ve emir veriyor. Keza, bu istikamette bir
çok değerlendirmelere daha rastlıyoruz ve bunlar sebebiyle de, şahsen biz, fevkalade üzüntü duyu
yoruz, rahatsızlık duyuyoruz. Bütün milletvekillerinin, milletin temsilcisi olan bütün milletvekille
rinin, millete ve kendilerine duydukları saygı sebebiyle, aynı meselelerden, asgarî benim kadar ra
hatsız olduklarından eminim; bunun, ülkemizin son günlerdeki en ciddî meselelerinden biri oldu
ğuna inanıyorum.
Düşününüz ki, Anavatan Partisi olarak, Anayasa değişiklikleri için öncülük eden bir partiyiz
ve bu hususta yıllardan beri çalışan parlamenter bir arkadaşınızım.
Düşününüz ki, ekonomik konularla ilgili olarak Hükümetin Meclise getirdiği bütün kanunla
rı, Anavatan Partisi olarak -belirli noktalardaki küçük muhalefetlerimizin dışında- destekliyoruz;
kanunların daha iyi çıkması için komisyonlarda bütün gücümüzü sarf ediyoruz ve bu kanunların
çıkması için her türlü yardımı yapacağımızı taahhüt ediyoruz, bildiriyoruz, yardım da ediyoruz.
Şimdi, bütün bunlara rağmen, bütün bunları yaparken, millete faydalı olmak için yola çıkan biz
milletvekilleri, millî iradeyi temsil etmek için gayret eden biz, hiç hak etmediğimiz şekilde, birçok
yerden âdeta talimat alır gibi, Yüce Parlamentonun son günlerde maruz kaldığı bu olaylar karşısın
da, elbette ki şevkimizi kaybediyoruz. Ben, bu kabil beyanlar karşısında, bu kabil taahhütler karşı
sında ve bu kabil suçlamalar karşısında isyan ediyorum; öfkem ve kızgınlığım son safhasına varı
yor; eminim ki, bütün parlamenterler de aynı rahatsızlığı duyuyor.
Muhterem milletvekilleri, bizim, bunlara karşı, belirli bir ölçüde direnmemiz"lazım geldiğini
biliyorum ve ben, bunca zamandır, Anayasa değişikliği çalışmalarında yorulan bir arkadaşınız ola
rak, şevkimin kaybolduğunu ifade etmek istiyorum; çünkü, bütün bu işleri yaparken milletim için
yaptığıma inanırken, şimdi, kimin için yaptığım, kimin için yapmam lazım geldiği endişesini duy
maya ve Parlamentonun maruz kaldığı bu hareketlere karşı bir rahatsızlık duymaya başladığımı he
pinize ifade etmek istiyorum.
'
Bu arada, Yüce Meclise şunu söylemek istiyorum: Bir öneridir bu. Memleketin ciddî mesele
leri hakkında en son çare, milletin oyuna gitmektir. Parlamentoyu daha fazla yıpratmamak için ya
pacağımız şey, halkoyunun yolunu açmaktır, Anayasamızda, halkoyunun yolunu açmaktır.
Ben, bu Parlamentonun, bunca töhmet altında daha ne kadar hizmet yapacağı ve yapması la
zım geldiği noktasındaki endişelerimi ifade ediyorum; rahatsızlığımı, milletim adına ve millî irade
adına bir daha ifade ediyorum.
Hepinizin duygularına tercüman olduğumu düşünerek; Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Sungurlu, teşekkür ediyorum.
Öneriyle ilgili olarak başka söz talebi var mı?
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, İçtüzük madde 61... Pek kısa bir sö
züm var; lütfeder misiniz...
•
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Böyle bir usul yok Sayın Başkan.
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) -Oku!.. Aç kitabı oku!
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Kitap değil o; Tüzük.
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurunuz...
Sayın Ergüder, çok kısa lütfen... Rica ediyorum...
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkanım, üç haftadır, bana ait olan bir ka
nun teklifinin müzakeresi yapılacak diye hazırlığımı yapıp geliyorum; milletvekilliği görevimi yap
mak istiyorum, adalet istiyorum, nesafet istiyorum. Yine geldim; benim kanunum 1 inci sırada olmasina rağmen, Danışma Kurulunun verdiği kararla, 5 tane kanun öne geçiyor. Ne demektir bu be
yefendi?!. Benim anayasal haklarımı bu Parlamento niçin vermiyor?!. Ben, kanun teklif etmeye ge
liyorum buraya... Seçimlerden çıkmış gelmişim, 400 kilometre kat etmişim, benim kanunum ko
nuşulsun diye! Ne yapıyoruz biz, ne demektir bu?!
BAŞKAN - Sayın Ergüder, teşekkür ediyorum efendim.
"Benim kanım teklifim" demek istiyorsunuz...
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Evet.
BAŞKAN - Başka söz talebi?.. Yok.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.
BAŞKAN - Dikkate alacağım efendim.
Sayın milletvekilleri, şimdi, öneriyi, sırayla, ayrı ayrı okutup, oylayacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 24.4.1995 Pazartesi günü yapılan toplantısında, siyasî parti grupları ara
sında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin, İçtüzüğün 19 uncu madde
si gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Nevzat Ercan
Doğru Yol Partisi
Grup Başkanvekili
Öneriler:
1 - Genel Kurulun, 25.4.1995 Salı günü, 20.30 - 24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sür
dürmesi ve bu oturumda kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; 26.4.1995 Çarşamba günü,
14.00 - 19.00, 20.30 - 24.00 saatleri arasında çalışması ve bu birleşimde sözlü soruların görüşül
memesi; 27.4.1995 Perşembe günü, 14.00 - 19.00,20.30 - 24.00 saatleri arasında çalışması; bu bir
leşimde, gündemin 36 ncı sırasına kadar olan tasarıların görüşmelerinin saat 24.00'e kadar tamam
lanamaması halinde, saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam olunması ve bitimine kadar çalış
ma süresinin uzatılması önerilmiştir.
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum, karar yetersayısını arayacağım: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler...
Değerli milletvekilleri, karar yetersayısı bulunamamıştır.
18.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 17.38

®.
- 9 9 -

—

T.B.M.M.

B:104
25.4.1995
ÜÇÜNCÜOTURUM
Açılma Saati: 18.00
BAŞKAN : BaşkanvekİH Yasin HATİBOĞLU

0:3

KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop)
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BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum.

VI. - ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
1. — Genel Kurulun çalışma saatleri ile görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesi ve g
demdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin DYP Grubu önerisi (Devam)
BAŞKAN - içtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir öneriyi oylarken karar yetersayı
sının aranması istenmiş, bulunamamıştı; şimdi, öneriyi tekarar oylayacağım ve karar yetersayısım
arayacığım.
"Öneriyi oylarınıza sunuyorum": Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.
Önerinin ikinci kısmım okutuyorum;
2. 25.4.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 833 sıra sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa
Bazı Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden, gündemin 34 üncü sı
rasına; gündemin 112 nci sırasında yer alan 343 sıra sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 35 inci sırasına alınması önerilmiştir.
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul
edilmiştir.
IV - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)
9. • — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 arkadaşının, Büyükşehir Belediye Kanu
Teklifinin (2/1251) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/465)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş, doğrudan doğ
ruya gündeme alınma önergeleri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tarafımızdan hazırlanarak 16.11.1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulan Büyükşehir Belediye Kanunu Teklifimiz 21.11.1994 tarihinde sevk edildiği İçişleri Ko
misyonunda görüşme yapılmadan bugüne kadar bekletilmektedir.
Teklifimizin, İçtüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, doğrudan, gündeme alınma
sını Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Keçeciler
Konya
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Söz istiyorum Sayın Başkan.
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Sayın Keçeciler, buyurun.
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 3030 sayı
lı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanunun değiştirilmesi talebiyle verdiğimiz tek
lifin doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınmasıyla ilgili olarak söz almış bulunuyorum.
Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
Değerli milletvekilleri, gerçekten, 3030 sayılı Kanun 1984 tarihinden beri uygulanmaktadır.
Bu kanunun uygulanması sırasında -on yıllık tecrübeye dayanılarak- görülen bazı noksanlıklar var
dır. Hepinizin dikkatini bir hususa çekmek istiyorum; o da şudur: Mevcut kanunumuz, ilçe beledi:
yeleri ile büyükşehir belediyeleri arasındaki görev taksimini tam ve kesin çizgilere oturtmadığı
için, zaman zaman, ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında ihtilaflar, nizalar çıkmak
ta ve bu ihtilaflar, kamuoyu önünde büyütülmektedir.
Gerçi, bu kanun çıktığı zaman, 3 büyükşehir belediyemiz vardı: Ankara, istanbul, İzmir. Bu
3 şehrin büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanlarının hepsi aynı partidendi.
1989 seçimlerinde de 8 büyükşehir belediyemiz vardı ve bu 8 büyükşehir belediyesinin sade
ce 2 ilçe belediyesi -başkanlarının mensup oldukları partiler bakımından- büyükşehir belediyesin
den farklıydı; birisi İstanbul-Adalar, birisi de Kayseri'de bir ilçe belediyesi. Diğer bütün belediye
lerde, büyükşehir belediye başkanı hangi partidense, ilçe belediye başkanları da aynı partidendi.
Dolayısıyla, kanunun on yıllık tatbikatında, büyük ihtilaflar pek fazla olmadı; olduysa bile, bu ih
tilaflar, parti içerisinde çözülmeye çalışıldı; ama, 27 Mart seçimlerinden sonra meydana gelen bir
tablo var ki, bu tablo, bizi, acilen tedbir almaya sevk etmektedir. Meydana gelen tabloda, büyükşe
hir belediye başkanı A partisinden, ilçe belediye başkanları dört ya da beş değişik partiden olabil
mektedir. Bu durumda, mevcut kanun bu haliyle kalırsa, büyükşehir belediye başkanları ile ilçe be
lediye başkanları sık sık kavga edecekler, problemler çıkacak ve bu problemler sebebiyle, beledi
ye idarelerimiz ve siyasî hayatımız büyük ölçüde yara alacaktır. Nitekim, zaman zaman televizyon
lardan izliyorsunuz; büyükşehir belediye başkanı ile ilçe belediye başkanı, karşılıklı olarak, televiz
yonda açıkoturuma çıkıyorlar ve birbirlerini itham ediyorlar; şu işi sen yaptın, hayır ben yaptım,
ben daha doğru yaptım, seri daha eksik yaptın, gibi ifadeler kullanıyorlar.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve bu Mecliste görev alan herkese dü
şen görev, ihtilaflar, sancılar, sıkıntılar, hastalıklar gelirken tedbirini almaktır. Bu tedbiri almak
üzere, bu kanun teklifini hazırladım. Bu kanun teklifinin getirdiği birtakım yenilikler var.
Aslında -hatırlayın- öyle problemler oluyor ki, büyükşehir belediye başkanı "ben, çöplüğe, şu
şu ilçelerin çöpünü döktürürüm, şu şu ilçelerin çöpünü döktürmem" diyor. Bunlar, büyük^sıkıntılar
çıkarıyor ve devlet hayatında olmaması icap eden, bir kamu tüzelkişisi olan belediye hayatında gö
rülmemesi icap eden ve vatandaşı sıkıntıya, şaşkınlığa sokan, belediye idarelerine karşı olan güve
ni, devlete olan güveni, neticede siyasî rejime olan güveni sarsan uygulamalar oluyor. Mevcut ka
nun aynıyla kalırsa, kalmaya devam ederse, bu kavgaları daha çok izleriz.
Onun için, acilen tedbir almak icap eder diye düşündük ve huzurunuza gelen bu kanun telafi
ni arkadaşlarımızla beraber, on yıllık tecrübeyi de göz önünde bulundurarak, hazırlayıp komisyo
na verdik. Bugün sizden müspet reylerinizi talep edeceğim.
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Ben de destekliyorum.
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bu kanun teklifinin getirdiği yenilikleri kısaca arz ve
ifade edeyim:
Bir kere, büyükşehire bağlı ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyelerinin görevleri kesin sı- 101 -
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nırlanyla ayrılıyor; çünkü, eski kanunumuzda herkes her işi yapabilir durumda olduğu için, bu ayı
rım sağlıklı yapılmadığından, belediye başkanlarının kavgasına yol açıyor.
İkinci bir husus, katılımcılığı birazcık artırıyor. Diyoruz ki, büyükşehir belediye meclislerine,
mimarlar odası, şehir plancıları odası, ticaret odası, esnaf odası ve şoförler cemiyeti başkanları da
katılır; oy hakları yoktur; çünkü, bu organlar ancak seçimle işbaşına gelir; orada söz söyleme hak
lan vardır, meclisin fahri üyesidirler. Böylece, katılımcılığı biraz daha artırmış oluyoruz.
Tatbikatta gördüğümüz diğer bir aksaklık, meclis üyelerinin ödenek ve yolluklarıyla ilgilidir
ve bu da kesin bir şekilde esasa bağlanıyor. Şimdi, tatbikatta ne oluyor; büyükşehir belediye mec
lisi toplanıyor ve diyor ki, biz 365 gün de çalışıyoruz ve 365 gün üzerinden ödenek alıyorlar; ini
yorlar aşağıya, ilçe belediye meclisinde de çalışıyoruz deyip, oradan da ödenek alıyorlar. Sonunda
da, kendilerine Sayıştaydan birsürü zimmet çıkıyor; sıkıntı çıkıyor, problemler oluyor ve tatsızlık
oluyor. Biz, bunu memur katsayısına ve "senelik toplantı dönemi 150 günü geçemez" gibi kesin hü
kümlere bağlamak suretiyle, buna bir esas getiriyoruz. Böyle düzensizlik olmaz. Yani, kendilerine
verdiğimiz yetki sebebiyle, tatbikatta büyük sıkıntılar çıkıyor.
Ayrıca, büyükşehir belediye başkanının ödenekleri, milletvekili maaşına bağlı hale getiriliyor
ve milletvekili maaşını aşmayacak şekilde belediye meclislerince tespit edilir diyoruz.
Diğer bir konu: "İlçe belediyelerine ait bütçelerin büyükşehir belediyelerince tasdiki" hükmü
nü ortadan kaldırıyoruz.
Büyükşehir belediyelerinin sadece genel sekreter atamasıyla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığının
onayını kaldırıyoruz; büyükşehir belediyeleri, genel sekreterlerini kendileri atasın diyoruz.
Ayrıca, tatbikatta büyük kavgalara yol açan bir konu var. Bildiğiniz gibi, büyükşehir beledi
yelerine, belediye hudutlarında toplanan vergi gelirlerinin yüzde 3'ü ilâ 5'i verilir. Bugüne kadar
hep yüzde 5'i verilmiştir; ama, mevcut kanunda "bu gelirden bir miktar pay ilçe belediyelerine ve
rilebilir" hükmü var. Bu, büyük kavgalara sebep oluyor. Biz kanun teklifimizde diyoruz ki, yüzde
5'lik pay büyükşehir belediyelerine verilmeye devam edilsin, ilçe belediyelerine de ayrıca yüzde1
"2'lik pay verilsin. Böylece, belde hudutları içerisinde toplanan vergi gelirlerinden, ilçe belediyele
rine de bir kaynak verilsin ki, büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında bir kavga olmasın. Büyük
şehir belediye başkanı, kendi partisinden olan ilçe belediyesine veriyor, ötekine vermiyor, büyük
sıkıntılar çıkıyor ve onu da vermeye mecbur edecek bir zorlamamız olamıyor; kavgalar da buradan
kaynaklanıyor; bu kavgayı da keselim istiyoruz.
.
Zaten, hatırlayacaksınız, bir evvelki salı günkü Genel Kurul toplantısında, Belediye Gelirleri
Kanunuyla ilgili bir teklifimizi, Yüce Heyetiniz, uygun gördü ve doğrudan doğruya gündeme aldı.
Bu bir pakettir. Bu paketin içerisinde, Büyükşehir Belediye Kanunuyla ilgili teklif, Belediye Ka
nunuyla ilgili teklif, İl Özel idaresi Kanunuyla ilgili teklif, Köy Kanunuyla ilgili teklif vardır.
Şimdi, bugün de, Büyükşehir Belediye Kanunuyla ilgili teklif geldi. Belediye gelirleriyle ilgi
li teklifimizi, Genel Kurul, lütfetti, kabul etti; eğer bunu da gündeme alırsa, paket bozulmamış olur;
aksi takdirde, belediye gelirleri düzenlenmiş; ama, büyükşehir belediye gelirleri kısmı eksik bıra
kılmış olur.
Netice itibariyle, bu kanun teklifine müspet rey vereceğinizi ümit ediyor ve hepinize saygılar
sunuyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Keçeciler, teşekkür ediyorum.
Başka söz talebi var mı? Yok.
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Değerli milletvekilleri, müzakereye konu teklifin doğrudan doğruya gündeme alınmasına iliş
kin önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir;
teklif doğrudan doğruya gündeme alınacaktır.
10. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'in, 54334 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun
32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/1282) doğrudan gündeme alın
masına ilişkin önergesi (4/466)
BAŞKAN - Bu istikamette bir başka önerge daha var; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifimin, İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi gün
demine alınmasını arz ve teklif ederim.
•••'••:..
Saygılarımla.
İsmail Sancak
İstanbul
BAŞKAN - Söz talebi var mı?
İSMAİL SANCAK (İstanbul) - Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sancak.
İSMAİL SANCAK (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın üyeler; sözlerime başlamadan önce Yü
ce Heyeti saygıyla selamlıyorum.
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti-Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifimin doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili önergem biraz evvel sunul
du.
Ben, bundan evvel de, yine, kanun tekliflerimin doğrudan gündeme alınması talebiyle huzur
larınıza gelmiştim. Bunlardan bir tanesi -iki hafta evvel- ormanların korunmasıyla ilgiliydi; kabul
edilmemişti, üzülmüştüm. Bilahara, milletvekili seçildiğimin ilk aylarıydı; yine, Hazine yerleriyle
ilgili, özellikle İstanbul'da, bölgem olan Kâğıthane'de büyük sıkıntılar vardı; bu Hazine yerlerine
tapu verilmesi konusunda bir teklifim olmuştu; o zaman, gündemin 91 inci sırasına alınmıştı; şim
di, bakıyorum gündeme, 88 inci sırada; yani, bu hızla ne zaman sıra geleceğini bilemiyorum. İnşal
lah, bu dönem bitmeden sıra gelir; ama, bir hakikat var ki, halen sıkıntılar devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da görüştüğüm vatandaşlar şöyle diyordu: "Belediye, metrekareye 1
milyon lira değer bildiriyor; Hazine, ihaleyle satmış olduğu yerlere 10 milyon.bildiriyor." Şimdi,
bu adaletsizliği ortadan kaldırmak gerekir. Benim esas konum bu olmamakla beraber, vatandaşla
rı çok ilgilendirdiği için söylüyorum. Ben, buradan yetkililere sesleniyorum; İ milyon ile 10 mil
yon arasında büyük bir adaletsizlik vardır; bu adaletsizliği ortadan kaldıralım ve bir an evvel, va
tandaşlarımıza, tapu almalarında kolaylık sağlayalını.
Şimdi, bugün doğrudan gündeme alınmasını talep ettiğim kanun teklifim de öğretmenlerimiz
le ilgili. Zannediyorum ki, öğretmenlerin emeğini inkâr edecek hiç kimse yoktur. Herkes, öğret
menlerle ilgili olarak mutlaka çok güzel hisler besler; çünkü, hepimizi yetiştiren öğretmenlerdir;
ama, öğretmenlerin bir de ekonomik şartlarını düşündüğümüz zaman, öğretmenlerimiz, hiçbir şe
kilde, arzu ettikleri maaşı, geçim şartlarını, standartlarını yakalamış değillerdir. O bakımdan, öğret
menlerimize bir katkı olsun diye, hani, milletvekilleriyle ilgili kıyak emekliliğin gündemde olduğu
bir ortamda bunları konuşuyorum ve bu kıyak emeklilik meselesi de, esasında, çok yanlış anlaşılan
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ve kamuoyuna bir türlü anlatılmayan bir husus olduğu için -Sayın Başkan affınıza sığınarak- bu ko
nuya biraz açıklık getirmek istiyorum.
Benim 23 yıllık hizmetim var; 23 yıllık hizmetim olmasına rağmen, halen emekli değilim ve
meri kanunlara göre, emekli olma şansını, ancak 25 yılı doldurduğum takdirde ejde edeceğim;ama,
öyle açıklamalar yapılıyor ki, 2 yıl çalıştığınız zaman, ömrü billah emekli oluyorsunuz, 2 yıl mil
letvekilliği yaptığınız zaman, kıyak emeklilikten istifade ediyorsunuz. Hiç alakası yok. Tabiî, bu
nu vatandaşa anlatmakta güçlük çekiyoruz, sıkıntı çekiyoruz. Esasında, bunu anlatmak bana düş
mez. Bu Meclisin şerefini ve itibarını koruyacak olan Başkanlık Divanı vardır ve hepsinin üzerin
de, Meclis Başkanımız vardır. Meclis Başkanımız, Meclisin itibarını korumak mecburiyetindedir.
Ben, kendi adıma açıklama yapıyorum, diyorum ki: Bakın, ben emekli değilim ve emeklilik hak
kını da elde edemedim. Ama, kamuoyu, bunu, bu şekilde bilmiyor. Kendi seçmenim, en yakın ak
rabam dahi, bana "tamam artık, 2 sene milletvekilliği yaptın ya, ömrü billah emeklisin" diyor. Bu
nu düzeltmek gerekir. Ben buradan, hem Yüce Heyete hem de ilgililere diyorum ki: Bu yanlışlığı
lütfen düzeltelim
•
Burada, elde etmiş olduğumuz hakların bir benzeri olarak, öğretmenlere bir hak tanıyalım is
tedim ve "fiilî hizmet tazminatı" adı altında, teklifimle, kanuna bir ek madde koydum ve bu konuy
la ilgili, Yüce Meclisten destek istiyorum. Bundan evvel olduğu gibi -gerçi, biraz evvel. Sayın Ke
çecilerin kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması, Yüce Heyetin oybirliğiyle kabul edildi- ay
nı şekilde, benim bu kanun teklifimin de doğrudan gündeme alınmasının kabul edileceğini umuyo
rum; çünkü, öğretmenlerimizin emeğini inkâr edecek hiç kimse yoktur.
Öğretmenlik mesleği, toplumun gelişmesinde önemli hizmetler veren bir meslektir. Bu mes
lek, önemli olduğu kadar da yorucu ve yıpratıcı bir görevdir. Öğretmenlerimiz, bu görevleri esna
sında, fizikî, sosyal ve psikolojik olarak birçok yönden olumsuz ortamda görev yapmaktadırlar. Bu
ortamın öğretmenlerimiz üzerinde yarattığı olumsuz etkileri gidermek, hemen hemen mümkün de
ğildir; ancak, millî eğitimimizin bu fedakâr görevlilerine, bir nebze de olsa, maruz kaldıkları yıp
ranmalarının karşılığını verebilmek, verebildik diyebilmek amacıyla bu kanun teklifi hazırlanmış
tır..Bu kanun teklifinde, 5434 sayılı Kanuna bir fıkra eklemek suretiyle, her yıl için 3 aylık bir fi
ilî hizmet zammı öngörülmektedir; bu, aynı şekilde milletvekillerine de öngörülmüştür. O bakım
dan, ben milletvekili olarak mademki böyle bir haktan istifade ediyorum, öğretmenlerin de aynı
haktan istifade etmesini canı gönülden diliyorum. Yüce Meclisten, bu konuda destek İstiyorum.
Hepinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Sayın Sancak, teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, bu konuda başka söz talebi var mı?
Sayın Saraçlar, sizin söz talebiniz mi var efendim?
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, kısa bir açıklama yapmak istiyorum.
Efendim, bizim, bu konuda yaptığımız teklif, şu anda Plan ve Bütçe Komisyonundadır, daha
geniş kapsamlı bir tekliftir. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz; fakat, müsaade buyurursanız, daha
geniş kapsamlı olan o teklif komisyondan geldikten sonra değerlendirilmesi bakımından, bu kana
ate katılmıyoruz.
Arz ederim.
BAŞKAN - Efendim, tabiî, biz bunu oylama durumundayız.
Sayın Tokdemir, söz talebiniz mi var?
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NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) -Evet efendim, aleyhinde söz talebim var.
BAŞKAN - Buyurun.
ÎSMAİL SANCAK (İstanbul) - Aleyhinde olamazsın Sayın Tokdemir; lehinde olacaksın.
NURETTİN TOKDEMİR (Hatay) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değerli arkadaşımı
zın, öğretmenlerimize yıpranma payı, diğer bir ifadeyle fiilî hizmet zammı verilmesiyle ilgili ola
rak, grup başkanvekillerimizin ve çok sayıda milletvekili arkadaşlarımızın, bendeniz de dahil ol
mak üzere...
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Biz de varız...
NURETTİN TOKDEMİR (Devamla) - Evet, bütün... Çok sayıda milletvekillerimiz derken,
grup başkanvekillerimizin de imzasını ve desteğini almak suretiyle, geniş bir şekilde hazırlanan
teklifimiz, inşallah çok yakın bir tarihte, Genel Kurulumuzda öncelikle gündeme alınmak suretiy
le görüşülecek ve şu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda bekleyen bu kanun teklifimiz -Plan ve Büt
çe Komisyonu Başkanıyla da görüştük- en kısa zamanda gündeme alınacak ve Genel Kurulumuza
intikal edecektir. Türkiye'de bunu gerçekten sabırsızlıkla bekleyen Türk öğretmenimize, bu Parla
mento, geniş kapsamlı bu kanunu inşallah çıkaracak ve onlara takdim edecektir. O bakımdan, Plan
ve Bütçe Komisyonundaki bu kanun teklifinin görüşülerek, bu kapsamda Genel Kurulda ele alın
masını arz ediyorum.
Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Tokdemir, teşekkür ederim.
İSMAİL SANCAK (İstanbul) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun Sayın Sancak.
İSMAİL SANCAK (İstanbul) - Efendim, benim teklifimi gündeme alsınlar; Plan ve Bütçe
Komisyonundan buraya geldiği zaman, onların teklifiyle burada birleştirilsin.
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Şendiller, söz talebiniz mi vardı?
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Evet efendim.
BAŞKAN - Lehinde, aleyhinde?..
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Lehinde efendim.
BAŞKAN - Buyurun.
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, özellik
le, bu kanun teklifini hazırladığı için, Sayın İsmail Sancak'a teşekkür ediyorum. İstikbalimiz olan,
istikbalimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz Öğretmenlerimizin, hangi konuda olur
sa olsun, durumlarının düzeltilmesi hususundaki düzenlemelerin yanında olduğumuzu ifade ediyo
rum; çünkü, Türkiye şartlarında, öğretmenlerimizin, ilkokul, orta kısım ve diğer kurumlarda çalı
şan, hizmet veren meslektaşlarımızın, hakikaten, yıpranma payı olarak getirilecek bu imkândan
faydalanmaya hakları olduğuna inanıyoruz.
Gerek Sayın İsmail Sancak tarafından getirilen kanun teklifinin gerekse bundan sonra gelecek,
öğretmenlerimizin faydasına olan her türlü çalışmanın yanında olacağımızı ve destek olacağımızı
ifade ediyor; hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Şendiller, teşekkür ediyorum.
Önergeyle ilgili başka söz talebi?.. Yok.
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçimler" bölümüne geçiyoruz.
VII. - SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM
1.—Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi üyeliğine seçim
2. — Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi üyeliğine seçim
3.— Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu üyeliğine seçim
4. — Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyeliklerine seçim
5. — Türkiye-Almanya Federal Cumhuriyeti Ortak Çalışma Grubu üyeliğine seçim
BAŞKAN - Bu bölümde, dış ilişkilerle ilgili komisyonlarda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk
Partisi Grubuna düşen üyelikler için, aşağıda belirtilen üyeler aday gösterilmiştir.
ğım:

3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi gereğince adayları okuyup, bilginize sunaca
•

1. Karadeniz Ekonomik işbirliği Parlamenter Asamblesi için, Sayın İbrahim Tez (Ankara Mil
letvekili)
2. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi için, Sayın Deniz Baykal (Antalya Milletvekili)
3. Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu için Sayın Muzaffer Demir (Muş Milletvekili)
4. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) için Sayın Nihat Matkap (Hatay Milletveki
li) (Asıl üye), Sayın Halil Çulhaoğlu (İzmir Milletvekili) (Yedek üye)
5. Türkiye-Almanya Federal Cumhuriyeti Ortak Çalışma Grubu için Sayın Seyfi Oktay (An
kara Milletvekili) aday gösterilmiştir.
Bilgilerinize sunulur.
Sayın Grup Başkanvekilleri, ne diyorsunuz; sorulara başlayalım mı?
İHSAN.SARAÇLAR (Samsun) - Saat 20.30'a bırakalım.
BAŞKAN - Ara verelim diyorsunuz.
Sayın milletvekilleri, biraz önce alınan...
İBRAHİM TEZ (Ankara) - Sayın Başkan, biraz evvel okunan üyelerin isim listesi bilgiye su
nuldu, oylanmadı.
BAŞKAN - Efendim, galiba, dikkatle takip etme imkânı bulamadınız/Bendeniz 3620 sayılı
Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi gereğince diye özellikle kanundan da zikrederek, öyle ifade
ettim. Burada "bilgiye sunulur" denildiği için, o sebeple bilgiye sundum. Kanunun âmir hükmü ge
reği olduğu için, özellikle tereddüt olmasın diye kanunu getirttirip, zabıtlara geçsin istedim.
Sayın milletvekilleri, biraz önce alınmış bulunan karar gereği gündemimizdeki konuları görüş
meye devam etmek için saat 20.3Ö'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 18.33

;
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.30
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER : Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104 üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu
açıyorum.
Sayin milletvekilleri, 104 üncü Birleşimin gündüz oturumlarında alınan karar gereğince, bu
gün, saat 20.30'dan itibaren, kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili görüşmelere başlayacağız.
Şimdi "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.
Gündemin bu kısmında, sırasıyla, yarım kalan işlerin müzakerelerine başlayacağız.
VIII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71)
BAŞKAN - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
2. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82)
BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakere
sine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
3. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139)
BAŞKAN - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının
müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
4. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş-,
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21324) (S. Sayısı: 134)
BAŞKAN - Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifinin müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
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5. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğluve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283)
BAŞKAN - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma îdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
6. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S.
Sayısı: 391)
BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
7. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355)
(S. Sayısı: 66)
BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
8. —Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201)
BAŞKAN - Esrtaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
9. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı: 691)
BAŞKAN — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair
Yetki Kanunu Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 691)
BAŞKAN - Özelleştirme Kanunu Teklifinin müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.
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11. - 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sajnsı: 763 ve 763'e 1 inci Ek) (1)
BAŞKAN -18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun mü
zakeresine başlıyoruz.
Sayın Komisyon?.. Hazır
Sayın Hükümet?.. Hazır.
Müzakerelere kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Tasarının 3 üncü ve müteakip maddeleri, 26.1.1995 tarihli 73 üncü Birleşimde, İçtüzüğün 89
uncu maddesine göre, önergelerle birlikte, komisyona geri verilmişti. Komisyonun yeniden düzen
lediği rapor ve metin, 763'e 1 inci ek sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Şimdi, Komisyonun yeni düzenlediği 3 üncü maddeyi okutuyorum:
18.1:1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Madde 3 . - 4046 Sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (E) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar ve şahıslar adına söz talebi var mı ? Sayın Ünaldı kişi
sel, Sayın Kapusuz ise. grup adına söz talebinde bulundular.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kapusuz; buyurun.
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Özellikle, değerli büyüğümüze de, değerli arkadaşıma da teşekkürlerimi arz ediyorum; ancak,
bir hususun altını çizmek istiyorum: Akşamın bu saatinde, neyin konuşulacağı konusunu -Bakınız,
şu anda, eki bile elimizde değil; daha basımını bile gerçekleştiremediğiniz bir değişiklikle alakalı
kanun tasarısının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilmesini bilmiyorum arkadaş
larımız nasıl içlerine sindiriyorlar-hakikaten düşünmek lazım.
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - O tarafını kanştırma!
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Asıl karıştırılacak tarafları var bu işin.
Şimdi, hatırlayacaksınız, bu 4046 sayılı Yasa Meclisten geçerken, biz, birçok konuda Genel
Kurula düşüncelerimizi arz ettik; fakat, o zaman, kıymetli Başbakan aramızda olduğu için, değerli
arkadaşlarımız, bizim bu ikazlarımıza fazla iltifat etmediler; ancak, özellikle Anavatan Partisi, da
ha önceden söz verdiği için Anayasa Mahkemesine gidemeyeceğini beyan ettiğinden dolayı, onun
dışında kalan ve özellikle, sosyal demokrat arkadaşlarımızın da bir grubunun desteğini ümit ettiği
miz bir dönemde, Anayasa Mahkemesine gitmenin önünü kapatabilmek için maalesef, Sayın Ecevit ile görüşülürek bu yasa tasarısının Anayasa Mahkemesine gitmesi önlendi.
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Konsensüs Salihciğim, konsensüs...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, bu değişiklik kabul edilmiş oldu. Sonuç itibariy
le, özellikle, mutlaka, bizim de kabul ettiğimiz ve daha önce bunun böyle çıkmaması konusunda
ikaz ettiğimiz, tersanelerle alakalı bir mesele olmasından dolayıdır ki, siz, sadece, Anayasa Mah
kemesine gidilmemesi pazarlığı gibi bir değişiklik tasarısı olarak gündeme getirdiniz; fakat, Ana
yasa Mahkemesinin -ki, o zaman da söyledik, şimdi de tekrar ediyoruz- o zamanki yetki kanunla(1) 763 S. Saydı Basmayan 26.1.1995 Tarihli 73 üncü Birleşim Tutanağına; 763'e 1 inci Ek
S. Sayılı Basmayazı bu tutanağa eklidir.
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rını ve özelleştirme tasarısını iptal eden gerekçe, maalesef, orta yerden kalkmamıştı; fakat, bu ka
nun, bir nevi düzeltme kanunudur. Dolayısıyla, bu düzeltmenin yanındayız; fakat, sizlerin, bundan
sonra -ki, biraz önce değerli arkadaşlarımızla da, bürokrat arkadaşlarımızla da görüşürken onlara
da ifade ettik- arkasından getireceğiniz PTT'nin T'sinin özelleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısı da,
özellikle bu konuyla alakalıdır.
Ben, dün PTT'nin, KİT Komisyonunda değerlendirilmesi sırasında da ifade ettim; burada da,
özellikle, zabıtlara geçmesi açısından tekrarında fayda gördüğüm için o konuyla bağlantı kurmak
istiyorum.
Bakınız, PTT alanında, özellikle telekomünikasyon konusunda, 1980'den sonra ciddî adımlar
atıldı. Bu husus, iktidarlar dönemi itibariyle ANAP döneminde başladı, sizlerin döneminde de, bir
nevi devam etti. Fakat, daha sonra, bu özelleştirme ve TELETAŞ'ın elden çıkarılmasıyla alakalı
olarak alınmış olan karar, o alandaki teknolojik gelişmeye, maalesef çok ciddî bir mania teşkil et
ti; bunun altını çiziyorum ve ilgili arkadaşların da mutlaka bu konuya duyarlılık göstermelerini ge
rekli gördüğümü hatırlatıyorum.
Özellikle telekomünikasyon konusunda, bizim yetişmiş mühendislerimiz ve elemanlarımız
vardı. Fransız firması tarafından TELETAŞ'ın hisselerinin alınmış olması ve onların inisiyatifine
geçmesinin tabiî sonucu olarak, bizim, o teknolojiye katkı sağlayacak olari bütün laboratuvar çalış
malarımız sona ermiştir. O alandaki teknolojik gelişmeyi, Fransa'da mevcut olan ve aynı konuyla
ilgili üretim yapan müesseselerinin bulunmuş olmasını, maalesef, âdeta baz olarak kabul edip, bi
zim, bunları, tekrar elimizde ikinci defa tutmaya gerek yok; biz, bu ürünleri kendi ülkemizde üre
tiyoruz noktasından hareketle, buradaki yetişmiş beyinleri âdeta önce pasifize ettiler, daha sonra da
dağıttılar.
Buradan getirmek istediğim konu şudur: Özelleştirme konusu -ki, bu, kanunun düzeltilmesiy
le alakalı olduğu için bunun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz; çünkü, 763'e 1 inci Ek sıra sayı
lı tasarının kanunlaştırılması lazım; fakat, bunu bir bütün olarak görün- bu alanda yapılması gerek
li olan her türlü düzenlemeyi mutlaka yapmak mecburiyetindeyiz; Parlamento olarak ciddî bir şe
kilde gözden geçirip buradaki eksikliklere fırsat vermememiz lazım. Tekrar "bizim oğlan bina
okur, döner döner bir daha okur" kabilinden bu meselelerin, burada, tekrar zikredilmesi pek fayda
lı değil; ama, hazırlık tam olmadığından, bizim de buradaki ikazlarımızdan, İktidar olarak sizler
pek memnun kalmadığınızdan dolayı, maalesef bu yanlışlıklar, Sayın Melih Pabuçcuoğlu ve arka
daşlarının verdiği yasa teklifinde de oldu.
Bu Parlamentodan, 3 tane kanun çıkardık; çıkarmış olduğumuz kanunun bir tanesini, rica min
net Cumhurbaşkanından geri çevirttik, bir başkasını düzeltmek için acil bir tasarı çalışmasına gir
dik; maalesef, bir tanesi de, birtakım eksikleriyle çıkmış oldu. O halde bize düşen görev ne; haki
katen ne yapmak mecburiyetindeyiz; tasarı ve teklifleri, çok iyi gözden geçirmek mecburiyetinde
yiz. Burada, muhalefetin yapmış olduğu ikazları, sizlerin de kale almanızın...
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Doğru, doğru...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, kale almanızın gerekli olduğunu hatırlatıyoruz. 763'e 1
inci Ek sıra sayılı tasarının kanunlaştırılmasının müspet olduğunu ifade ediyor, hepinizi saygıyla
selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ederim.
Sayın milletvekilleri,-kanun tasarı ve tekliflerinin basımı ve dağıtımı, Başkanlığın sorumlulu
ğundadır. Başkanlık olarak, bir hususa açıklık getirmek zorundayım: Müzakereye konu kanun ta
sarısı, elimizdeki gündemin beşinci sayfasında görüleceği gibi, daha önce, 28.3.1995 tarihinde ba
v
sılmış ve dağıtılmıştır.
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Bu hususu tavzihen ifade etmek istedim.
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok.
Şahsı adına, Sayın Ünaldı; buyurun efendim.
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 18.1.1954 Tarihli 6224 Sayılı
Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu üzerinde söz almış bulunuyorum; önce, hepinizi saygıyla
selamlarım. Biraz önce, Grubumuz Sözcüsünün söylediği hususlara takviye olmak üzere, bir baş
ka açıdan takviye olmak üzere, ona katıldığımı ifade etmek için söz almış bulunuyorum.
Bu kanun tasarısı daha önce önümüze gelmiş; 1 inci ve 2 nci maddeleri kabul edilmiş, 3 üncü
maddesi de geri çekilmiş; ama, şimdiki yeni gelen hal ile geri çekilen 3 üncü maddenin hiçbir ala
kası yok. 3 üncü maddede, daha önce gelmiş olan 3 üncü maddeyle alakası olmayan bir husustan
bahsediliyor ve onun yerine, ilave olarak bir 4 üncü madde getiriliyor.
Bu metinleri, şimdi, şurada okuyup anlamak, hakkında birtakım mütalaalar yürütmek, ülkenin
yararına veya zararına olan hususları değerlendirmek herhalde mümkün olmasa gerektir. Biraz ev
vel Sayın Başkanın yaptığı açıklamalar, bence bu konunun tartışılmasını ortadan kaldıracak açık
lamalar değildir.
İktidar, yanlış yapmaktadır. İktidar, muhalefetin gözünden birtakım hususları kaçırmak için
bir çaba içerisindedir. Şurada, Hükümet oturuyor, Komisyon oturuyor; ama* neye göre oturuyor;
daha önceden belirlenmiş, Meclis Genel Kuruluna katılacak milletvekillerinin bilgilendirildiği,
üzerinde açıkça tartışılması gereken bir husus için mi oturuyor; hayır, şu anda, geldik, bunu yeni
öğrendik. Evvelden dağıtılmış olması demek, bizim, şu anda bu konuda hazırlıklı olarak burada
oturmamız demek değildir ki... Yani, ne kadar dağıtılmış evrak var ise, doldurup, çantamız koltu
ğumuzun altında gezeceğiz; bakalım, şu anda, İktidar, neyi hasbelkader karşımıza çıkarırsa, onu
çantamızdan çıkaracağız ve üzerinde konuşma yapacağız..; Yani bu, ciddiyetle, yasama faaliyetle
rini ciddî olarak yürütmek isteyen bir iktidar anlayışıyla bağdaşır bir olay değildir.
Ben, bunu vurgulamak üzere huzurlarınıza çıktım; bu kanun tasarısı üzerinde, bundan sonra
mütalaa serd etmenin de faydalı olmadığı kanaatindeyim. İktidar, bu köşe kapmaca oyunundan
vazgeçmelidir. İktidar, muhalefetin de katkıları olmasını ciddî olarak istiyorsa, hangi kanun tasarı
sını veya teklifini görüşeceğimizi daha önceden gündeme getirebilmelidir. Komisyon burada var
sa, kanun tasarı veya teklifini görüşebiliyoruz; yoksa, görüşemiyoruz. Evet, bu usule uyuyor; ama,
demokratik mantığa uyduğunu söylemek mümkün mü!.. Bunu vurgulamak istedim.
• Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, teşekkür ediyorum.
Başka söz talebi?., Yok.
Madde üzerinde değişiklik önergesi yok.
EMİN KUL (İstanbul) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum.
BAŞKAN-Dikkat edeceğim efendim.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur.
Saat 21.00'de toplanmak üzere, birleşime 10 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 20.52
—

—©
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 21.05
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104 üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum.
VIII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
/ / . - 18.1.1954 Tarihlive 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sa
yısı : 763 ye 763 'e 1 inci Ek) (Devam)
BAŞKAN - 18.01.1954 tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 tarihli ve 4046 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin oylanması sırasında ka
rar yetersayısı bulunamamıştı.
Şimdi, yeniden oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım.
Sayın Komisyon?.. Yok.
Sayın Hükümet?.. Yok.
Komisyon ve Hükümet temsil edilmiyor. Bu sebeple, bu tasarıyı görüşmemiz mümkün değil
dir.
Şimdi, yarım kalan işlerde, Komisyon ve Hükümeti arayacağız; bulamazsak baştan bir daha
başlayacağız.
.
12. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan
ve 29 Arkadaşının, Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744. 2/1095) (S. Sayısı: 798)
BAŞKAN - Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil,

.

Müzakere ertelenmiştir.
13. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılaması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813)
BAŞKAN - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065
Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının mü
zakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Müzakere ertelenmiştir.

—112 -

T.B.M.M.

B:104

25.4.1995

0:5

14. — Fikir ve Sanat Eserleri .Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S. Sayısı: 771)
BAŞKAN - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin
Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.
•• ı •
Sayın komisyon hazır mı?
KÜLTÜR BAKANI ERCAN KARAKAŞ (istanbul) - Ben hazırım, Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz varsımz, komisyon mu yok efendim?
KÜLTÜR BAKANI ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Evet efendim.
BAŞKAN - Komisyon hazır değil.
Ertelenmiştir.
15. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201,
1/319)(S. Sayısı: 58 ve 58'el inci Ek)
BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
16. — Türkiye Radyo -Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111)
BAŞKAN - Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlaya
cağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
17. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14,
1/115) (S. Sayısı: 112)
BAŞKAN - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
18. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62)
(S. Sayısı: 116)
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BAŞKAN - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.
.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
19. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180)
BAŞKAN - Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle
ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
20. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/199) (S. Sayısı: 193)
BAŞKAN - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük- '
münde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.
Sayın Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
21. —Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322)
BAŞKAN -Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili ta
sarının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir. ,
22. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfi işlemleriyele Devleti zarara uğrattığı ye Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Madde
lerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337)
BAŞKAN - (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine
başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
23. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyo
nu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375)
BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının
müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?... Hazır değil.
Ertelenmiştir.

.
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24. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 394)
BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
25. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (iI594) (S. Sayısı: 395)
BAŞKAN -Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
26. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 507
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 404)
BAŞKAN - Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
27. —Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize Gelen
Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hare-.
ket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgi
li Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları İşın Çe
lebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373)
BAŞKAN - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine
başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
28. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/574) (S.
Sayısı: 554)
BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine
başlayacağız.
.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
29. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı: 606)
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BAŞKAN - Ceza infaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
30. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı: 609)
BAŞKAN - 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
31. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(11579) (S. Sayısı: 624)
BAŞKAN - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameyle ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
32. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanu
nun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11336) (S. Sayısı: 690)
BAŞKAN - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle
ilgili kanun tasarısının müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.

• ' . ' . .

Ertelenmiştir.
33. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İddialarının Üzeri
ne Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında, Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin
Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu (9/22) (S. Sayısı: 779)
BAŞKAN — (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmelerine
başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
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34. — Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun .
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/829) (S. Sayısı: 833)
BAŞKAN - Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakeresine
başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
35. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişle-^
ri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 343)
BAŞKAN - Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının
müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Hazır değil.
Ertelenmiştir.
36. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım
Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 43
Arkadaşının, Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu 'nun, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 17 Ar
kadaşının, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Antalya Millevtekili Hasan Namal'ın, Şırnak
Milletvekili Mahmut Alınak'in, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzincan Milletvekili Ali İb
rahim Tutu'nun Aynı Konudaki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/823,
2/403, 2/447,2/602, 2/639, 2/813, 2/623, 2/1034, 2/1318) (S. Sayısı: 807) (1)
BAŞKAN - Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletme
leri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir
Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp
ve 43 Arkadaşının, Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve
17 Arkadaşının, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın,
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzincan Milletveki
li Ali İbrahim Tutu'nun Aynı Konudaki Kanun Tekliflerinin müzakeresine başlıyoruz.
Komisyon?.. Hazır.
Hükümet?.. Hazır.
Sayın milletvekilleri, komisyon raporu daha önce bastırılıp, Genel Kurul üyelerine dağıtıldı.
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylayacağım.
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun
okunması hususu kabul edilmemiştir.
Şimdi, tasarının tümü üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan üyeleri arz ediyorum: Grup
ları adına: Refah Partisi Grubu adına Sayın Dikici, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Gö
kalp, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Özbek, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Pakdemirli'nin;
Şahısları adına: Sayın Kapusuz, Sayın Ünal ve bir de Sayın Köklü'nün söz talepleri vardır.
(1) 807 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.
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Refah Partisi Grubu adına, Sayın Dikici, müzakereye konu tasarının tümüyle ilgili olarak; bu
yurun.
RP GRUBU ADINA HASAN DÎKÎCİ (Kahramanmaraş) - Görüşülmekte olan 807 sıra sayı-.
lı, Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Mü
dürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım Borç
Faizlerin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Grubumuz adına söz almış bulunuyorum; Yü
ce Meclise saygılar sunuyorum.
Düşük taban fiyatları, gübreye ardı ardına gelen yüksek zamlar, destekleme yöntemlerinde ya
pılan çiftçi aleyhindeki değişiklikler, çiftçileri ve çiftçi kuruluşlarını isyan ettirdi, ayağa kaldırdı;
çiftçimizi perişan etti, aç bıraktı. Şimdi, 650'ye varan ziraat odalarıyla onbinlerce çiftçi, Hüküme
tin çiftçiye bakışını ve tarım politikasını şiddetle eleştirmektedir.
Çiller Hükümetinin yanlış uygulamasının sonuçları alındı bile. Ürününü ucuz fiyatla satan
milyonlarca çiftçi, parasızlık yüzünden tarlasını işleyemedi, tarlasına gübre atamadı. Çiftçinin tar
lasına gübre atamaması demek, çiftçinin fakirleşmesi, çiftçinin yok olması demektir, İktidarın yan
lış politikası sonucunda, çiftçimiz, ürettiği buğdayın kilogramını 3 bin liradan satarken, diğer ülke
lerin çiftçileri, ekmeklik buğdayın kilogramını 11 bin liradan sattı. Diğer yandan, Türk çiftçisinin
tarım girdilerindeki fiyat artışları yüzde 600'lere ulaşırken, başka ülkelerin tarım girdilerindeki fi
yat artışları sadece yüzde 2 ilâ yüzde 3 oranında artmış oldu. Girdilerdeki bu artışlar, çiftçimizi, ez
miş, aç koymuş ve fakirleştirmiştir.
1994 yılı başında 1 600 liraolan gübre fiyatları, 3 kere zam görerek, on ay sonra, 13 bin lira
ya yaklaşmıştır. Bütün bu olumsuz gelişmelere mâni olunamadığı için, çiftçimizin tarlasına attığı
gübrede yüzde 50 azalma olmuştur. Bu durum sürer, ilkbahar gübrelerinin de kullanım oranı aynı
düzeyde eksilmeye devam ederse, tarımımızın ayakta kalması mümkün değildir; çünkü, bu durum,
tarımsal üretimin yüzde 50 ilâ yüzde 60 oranında düşmesi demektir. Böyle bir sonucun Türk eko^
nomisini de çökerteceği ortadadır.
Buğday taban fiyatları düşük olarak ilan edildiği günlerde çiftçilerimizin tepkileri büyük ol
muştur. Gübre fiyatlarına, arka arkaya büyük oranda zamlar gelince, desteklemenin yükü sanayici
den alınıp çiftçiye yüklenmiştir. Yüzlerce ziraaat odası başkanı Ankara'ya gelerek, Hükümeti pro
testo etmek için, Anıtkabire yürümüştür. Çiftçinin tepkisini azaltmak için, Sayın Başbakan, gübre
de yüzde 30 indirim yaptıklarını açıkladı; ama, gübre fiyatlarında bir indirim olmamıştır. Kışlık
ürünler ekildi, gübreler atıldı; çiftçinin gübreye olan ihtiyacı bittikten sonra, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı, Adana'dan gübrelerde yapılan fiyat indirimini açıklıyordu. Bu indirim, sadece 3 çeşit gübre
de idi ye çok komikti. Örneğin, DAP 12 800 liradan 12 300 liraya; 3/15 kompoze gübre 10 300 li
radan 9 100 liraya; kan gübresi de 6 300 liradan 5 760 liraya düşürülüyordu.
Gübre fiyatlarındaki artışların birinci nedeni doların yükselmesi ise, ikinci asıl nedeni de yük
sek orandaki faizler olmuştur. Yüzde 100'ü aşan faizler maliyeti etkiliyor; sonuçta da, bu faizler
çiftçinin, cebinden çıkıyor. Çiftçinin gübre fiyatları dahil, diğer tarım girdilerine de dayanacak ha
li kalmadı. 1979 yılında 110 kuruş olan gübre, tam 11 bin kat artarak 13 bin liraya yaklaştı. 1979
yılında, buğday 750 kuruştu; ancak, 400 kat artarak 3 bin lira olabildi. Eğer, buğday fiyatı gübre fi
yatı kadar artmış olsaydı, en azından 82 500 lira olurdu veya gübre, buğday kadar artmış olsaydı,
gübrenin fiyatı bugün 440 lira düzeyinde olacaktı. 1995 yılında, gübre 440 lira olsaydı veya buğ
day 82 500 lira olsaydı; çiftçinin hiçbir sorunu kalmayacaktı.
Çiftçinin bu hale düşmesinin sorumlusu, 1980 yılından sonra işbaşına gelen iktidarlardır; ama,
en büyük sorumlu ise, Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır, Çiller Hükümeti
dir.
-
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Ülkemizde, tarım kötüye gidiyor. Ülkede, gelir dağılımı altüst olmuştur. Türkiye'de aktif nü
fusun yarısı; yani, 12 milyon insanımız tarım kesimindedir; nüfusumuzun yarısı ise, tarımsal üre
timle meşguldür. Türkiye nüfusunun tarımla uğraşan yüzde 45'i, toplam gelirin sadece yüzde 15'ini
alırken, yüzde 55'i ise toplam gelirin yüzde 85'ini almaktadır. 20 milyon aktif nüfusumuzun 10 mil
yonu tarım kesiminde olup millî gelirin sadece yüzde 15'ini alırken, sanayi ve hizmet kesiminde ça
lışan 10 milyonluk aktif nüfusumuz ise millî gelirin yüzde 85'lik bölümünü almaktadır.
Ülke nüfusunun yarısını fakirliğe mahkûm ederek, sadece sanayie dayalı bir gelişmenin şansı
olamaz. Tarımıtamamen ihmal ettik; her yıl yapılan yatırımlardan tarıma ayrılan pay yüzde 5'e
düştü. Halbuki, 1970'li yıllarda, toplam yatırımların yüzde 15'i tarıma ayrılıyordu.
Doğu ve güneydoğu insanı için hayvancılık tek geçim kaynağıdır. Bunun için, devletin göre
vi, hayvancılığı yaşatmak ve geliştirmektir. Günümüzde, et, süt gibi hayvansal ürün fazlası olan ile
ri ülkeler bile, hayvancılığı ve hayvan ürünlerini desteklerken, biz, hayvancılığı kösteklemekteyiz.
Et ve Balık Kurumu satıldı, vazgeçildi ; Süt Endüstrisi Kurumu haraç mezat satıldı. Oysa, bu
kurumlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hayvancılığın yaşaması için zorunlu olan kamu kurum
larıdır. İktidar bu durumu göremedi veya hayvancılığın önemini kavrayamadı.
Terörle mücadele etmek için meralar kapatıldı, yollar kesildi, hayvan yetiştiriciler, iktidar ta
rafından, güç duruma sokuldu. Oysa, iktidar, her zaman "doğu ve güneydoğuda terörle silahlı mü
cadeleden çok ekonomik mücadele önemlidir" demeye devam ededursun, hayvancılık, iktidar sa
yesinde dünden öldü, yok oldu.
Hayvancılık, bu milletin geçim kaynağıdır, servetidir; Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu,
Trakya ve Akdenizde hayvancılık yegâne geçim kaynağıdır; ülkemizde, hayvancılık yapmayan tek
bir köyümüz bile yoktur. 70'li yıllarda köylümüz refah ve mutluluk doluydu, köylümüzün yüzü gü
lerdi; cebinde parası vardı, kilerinde yiyecek doluydu. Yaylalarda kaşar peyniri, beyaz peynirden
geçilmezdi. Sadece Ağrı'dan, günde ortalama 100 kamyon hayvan, batıya doğru nakledilirdi. Kars
treninde vagon bulabilmek için, hayvancılar, günlerce sıra beklerlerdi.
1975 yılında, Ağrı Et ve Balık Kurumu tesislerinin temeli atılıp bitirilince, hayvan fiyatları ar
tırıldı, prim uygulaması getirildi; yöreye canlılık geldi, bölge halkımıza güven verildi; halkımız, ha
yatından çok memnundu. Şimdi, Kars'ta kaşarpeyniri yok, olsa bile alan yok; hayvancıda para yok;
artık, doğudan ve güneydoğudan hayvan yüklü kamyonlar yola çıkmıyor; veterinerlerimiz boş otu
ruyorlar.
Hayvancılığı iktidar öldürdü. Bugün, Türkiye'nin hayvan varlığı 40 milyonlara geriledi; yay
lalar, meralar, ahırlar, kümesler boşaldı.
Köylerimizde, her geçen, gün hayvan besleyenlerin sayısı biraz daha azalmaya devam etmek
tedir. Besici, hayvanına yedirecek ot, yem, saman, ilaç bulamıyor, faizin altından kalkamıyor. Uzun
yıllardan beri, çiftçimiz, karnını zor doyururken, altından kalkamayacağı bileşik faizle, ezildikçe
ezildi, borç yükünden bir türlü kurtulamadı; borcunu ödeyemediği için de, bir türlü rahata kavuşa
madı. Çiftçimizi rahatlatmak için, yeni tarım politikaları getirilmelidir. Yeni politikalarla, çiftçimi
zi, yeni bir borç batağına atmamalıyız. Çiftçimize vereceğimiz her türlü kredide faizi mutlaka kal
dırmalıyız. Yeni tarım politikalarıyla, çiftçimizi piyasa ekonomisine hazırlamalıyız; millî gelirdeki
payını mutlaka artırmalıyız .
Çiftçi deyince, orman köylümüzü de çiftçi sınıfına dahil etmeliyiz; hatta, orman köylerimizi
daha öncelikle ele almalıyız. Zira, orman köylümüzün, işleyeceği, geçimini temin edeceği bir avuç
toprağı bile yoktur. Türk çiftçimizin ve orman köylümüzün karnını doyurabilmesi için, yeni tarım
ve orman master planlarına ihtiyaç vardır.
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Ayrıca, çiftçimizin ve orman köylümüzün aldığı tohum, gübre, ilaç, hayvan, traktör, makine,
alet, araç ve gereçleriyle, bütün tarımsal ve orman üretim girdi ve ekipmanları nedeniyle, Ziraat
Bankasına, tarım kredi kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Do
natım Kurumu Genel Müdürlüğüne, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne, Orman ve Köy
İlişkileri Genel Müdürlüğüne olan borç faizlerinin, tamamının silinmesinden yanayız.
Çiftçimizin, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, tarım kredi kooperatifleri, Tarım İşletmele
ri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisinden almış oldu
ğu kredileri ödemekte zorluk çektiği, büyük bir kesimin de borçlarını ödeyemediği bellidir. Bunun
için, hemen hemen bütün çiftçilerimizin, bu yüzden idarî ve kanunî soruşturmayla karşı karşıya bu
lunduğu ortadadır. Toprağa attığının karşılığını alamayan, her gün biraz daha fakirleşen çiftçi ve
orman köylümüzün mahkemelerdeki dosyaları, her geçen gün biraz daha kabarmaktadır. Günü
müzde uygulanan idarî ve kanunî takiplerle verilen cezalar, borçların alınmasında etkili olamamış
tır. Getirilen tasarıyla, çiftçi ve orman köylümüzün nefes alması kolaylaştırılacaktır; ancak, bunun,
kesinlikle, bir çözüm olmadığını belirtmek isterim.
Üretici kitlemizin refahı için, mutluluğu için, çiftçimizin ve orman köylümüzün 50 milyona
kadar olan bütün borçlarının silinmesi şarttır. Getirilen tasarıyla çiftçimizin borçlarının silinmesi
gerçekleşmeyecek; bunun, ancak, sözü edilecektir. Bu tasarı böyle kanunlaştığı takdirde, çiftçimiz
ile orman köylümüz umduğunu bulamayacaktır. Tasarı dikkatle incelendiği zaman, bu durumu çok
açık şekilde görmek mümkündür.
Tasarıda katılmadığımız diğer bir husus da, 31.12.1995 tarihine kadar verilen sürenin kısalığı
dır. Söz konusu sürenin, en az, 31.6.1996 tarihine kadar uzatılması şarttır.
Tasarıdaki diğer bir sakıncalı husus da, borçlar tahsil edilinceye kadar, yeniden kredi verilmemesidir. Tarlasına gübre, ilaç atamayan, traktörden karasabana yeniden dönen çiftçiye yeni kredi
verilmemesi demek, çiftçiye öl demektir, çiftçiye tarlanı sat demektir.
Çiftçilerimizin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan borçları, 1994 yılı sonu itibariyle,
1 trilyon 369 milyar lirası anapara, 2 trilyon 229 milyar lirası faiz olmak üzere, toplam 3 trilyon
598 milyar liradır. Çiftçimiz, aldığı paranın iki katına yakınını ödediği halde, bir o kadar da faiz
yükü altında bulunmaktadır. Bu borçları, 1995 yılında 1 trilyon 247 milyar lira daha fazla faiz ek
lenerek, 4 trilyon 845 milyar lira olacaktır. Oysa, çiftçilerimiz, bu arada, 2 trilyon 495 milyar lira
borç ödemesi yapmışlardır. Çiftçilerimizin 1995 yılı başında ödemeleri gereken borçları 7 trilyon
lira civarında iken, 1996 yılı başında 10 trilyon liraya yaklaşacaktır.
Çiftçilerimizin, Ziraat Bankası, tarım kredi kooperatifleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlü
ğü, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisine olan faiz borçlarının bir kısmı
nın silinmesi, elbette olumlu bir girişimdir.
Tasarıya göre, anapara ve anapara kadar daha faiz ödeyen çiftçilerimizin, kalan faiz borçları
silinecektir. Tasarıda, gözden kaçan bir husus vardır; o da; bu kadar parayı daha önceden ödeyebilselerdi, birçokları için bu faiz silme işlemine gerek kalmayacağı; bu nedenle, yasadan yararlanacak
çiftçi sayısının sınırlı kalacağıdır. Bunun giderilmesi için, tasarının 2 nci maddesinde değişiklik ya
pılması şarttır. Yapılacak değişiklikle, bugüne kadar ödedikleri toplam anapara ve faiz miktarı, ana
para kadar olanların tüm borçları mutlaka silinmelidir. Ödedikleri toplam miktar anaparadan az
olan çiftçiler de, toplam anapara kadar ödeme yaptıklarında, kalan borçları silinmelidir.
Böylece, bir yandan tüm çiftçiler, çıkacak olan yasadan azamî şekilde yararlanırken, diğer ,
yandan da, üretimlerini daha elverişli koşullarda yapacaklardır; tarımsal üretimin birçok üründe tı
kanma noktasına geldiği günümüzde, üretimin artmasına sebep olacaktır. Bu teklifimiz, ilk bakış-
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ta Hazineye bir yük gibi görünse de, Türkiye'nin, borç alınan dövizle tarımsal ürün ithalatı yerine,
kendi parasıyla tarımsal üretimi artırmasını sağlayacaktır. Bu, hem Hazinenin dövizle borçlanma
gereğini azaltır, hem de tüketicilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkıda bulunur; üstelik de,
artacak olan üretim, ihraç edildiği ölçüde döviz kazandıracaktır.
Gnıp olarak, tasarıya olumlu bakıyor, Yüce Meclise ve Değerli.Başkanına saygılar sunuyo
rum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Dikici, teşekkür ediyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Gökalp; buyurun.
CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmele
ri Genel Müdürlüğüne, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne
Olan Bir Kısım Borç ve Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı hakkında söz almış bulunu
yorum; bu nedenlerle, Yüce Kurulu saygılarımla selamlıyorum!
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konu, gerçekten, ülkemizin, emeğiyle geçinen yakla
şık 30 milyon nüfusunu ilgilendiren bir konudur^ geç kalınmış bir konudur. Hükümeti temsil eden
Doğru Yol Partisinin ve Cumhuriyet Halk Partisinin seçim bildirgelerinde, çiftçilerin borç faizleri
nin makul bir bölümünün affedilmesi var idi.
Bunun ötesinde, 49 uncu Cumhuriyet Hükümetinin Programında bu borç faizlerinin silinmesi
yönünde karar alınmış idi, Hükümet Programına konulmuş idi. Tabiî, çok zaman geçti; gerçekten,
çiftçiler, üreticiler, ilk etapta, umduğunu bulamadılar, haklı olarak bulamadılar. Bu konuda bir ka
nun da çıktı; çıkmadı değil. Çıktı da, çiftçimize yeterince faydalı olamadı.
Daha önceldi kanun çıktığında, şu anda Cumhurbaşkanımız olan Sayın Demirel, bildiğiniz gi
bi, Başbakandı ve Sayın Demirel'in o günkü beyanında "küçük çiftçinin 577 milyar liralık faiz bor
cu silindi" deniyordu. Bunun ötesinde, ülkemizin dört bir yanında, Ankara'da, Kars'ta ve değişik
bölgelerinde, çiftçilerin, borçlarından dolayı, arazileri, mal ve mülkleri satılığa çıkarıldı. Bu konu
yu, müteaddit defalar, Genel Kurulda, sayın milletvekillerinin önüne sermeye çalıştım, Genel Ku
rula arz ettim; ama, o günden bugüne kadar, çiftçilerimiz, gerçekten, bu konuda rahatlatılmadı.
Şimdi, ben, buna da şükrediyorum; Cumhuriyet Hükümeti, Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk
Partisi Koalisyon Hükümeti, en sonunda, vermiş olduğu sözlerin gereğini yerine getirerek, çiftçile
rin borç faizlerinin tümünü affetme yönüne gitti.
Bu bakımdan, bu kanun tasarısı, olumlu bir kanun tasarısıdır. Ben, geçmişteki yakınmaları za
manında gideremediğimiz için, Türk çiftçisinden gerçekten özür diliyorum. Bunu, zamanında ya
pamadık; ama, şimdi yapıyoruz; hiç olmazsa,Türk çiftçisi bununla yetinsin ve kendi hesabını ki
tabını ona göre yapsın.
Değerli milletvekilleri, bu tasarıyla, Hazineye, yaklaşık 3 trilyon lira civarında bir yük gelmek
tedir. 60 milyonluk ülkemizde, 30 milyon insanımızı ilgilendiren bir konuda, herhalde, yaklaşık 3
trilyon lira gibi bir paranın kıymeti harbiyesi olmaması gerekir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konuyu bu şekilde arz ettikten sonra, çiftçilerin genel
durumlarıyla ilgili görüşlerimi Yüce Kurula arz etmek istiyorum.
/
Benden önce konuşan arkadaşımın da haklı olarak belirttiği gibi, gerçekten, 1987'den, günü
müze kadar, çiftçilerin kullanmış olduğu girdilerin fiyatlarında, astronomik oranlarda artmalar ol
du; ama, bunun yanında, çiftçilerimizin gelirleri aynı oranda artmadı. İşte, çiftçinin sıkıntı içine
düşmesinde en amil nokta, en önemli faktör budur. Çitfçinin eline geçecek olan para, dünya piya-121-
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salarına göre uygun olsa, dünya piyasalarını yakalamış olsa, çiftçilerin, borçlarının affı yönünde en
ufak talepleri olmaz.
.
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Coşkun Bey, bırakın da çıkaralım bu kanunu!..
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Biz de bu kanunu çıkarmak için uğraşıyoruz. Ben, Sayın
Bakanıma ve diğer arkadaşlarıma, buradan, acizane fikirlerimi söylemek istiyorum; çünkü, bu hu
susta en fazla yüreği sızlayanlardan biri de benim. Sayın Mahramlı da, burada devamlı bana bakı
yor; çünkü, o da benim gibi aynı sıkıntının içerisinde.
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Onun tuzu kuru; İki tane diş çekiyor tamam!..
BAŞKAN - Sayın Gökalp, siz, buyurun.
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Tamam efendim.
Bakınız beyler, gübre fiyatları alabildiğine artmıştır. Sayın Bakanım da, Sayın Hükümet de ku
sura bakmasın, şu anda Hükümetin ortaklarındanız; ama, bunu söylemek zorundayız. 1994'te, 1 ton
nitrat gübre -biraz sonra, herhalde, Sayın Bakan buradan izahatını yapacak- 1 milyon 756 bin lira
idi; şimdi, Tarım Kredi Kooperatiflerinde 8 milyon 250 bin liradır... Düşünebiliyor musunuz!.. Bu
konuda, Sayın Bakanımın çok yardımlarını gördüm; seçim bölgeme elinden gelen yardımı göster
di, o bakımdan, Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Sayın Bakanın yardımlarını, ilgilerini Genel Ku
rulda ifade etmek zorundayım, Sayın Bakanıma tekrar teşekkür ederim
Sayın milletvekilleri, daha önceleri, gübre fiyatları, hububat fiyatları ve akaryakıt fiyatları atbaşı giderdi, eşit giderdi; ama, son zamanlarda uygulanan sistemle, hububat fiyatları geride kaldı;
akaryakıt fiyatları, gübre fiyatları fırladı gitti.
Şimdi, buradan, Sayın Bakanıma şunu arz etmek istiyorum: Değerli milletvekilleri, Sayın Ba
kanım; yakında buğday taban fiyatı ilan edilecek. Güney illerimizde; başta Adana ve Şanlıurfa'da,
en geç bir ay içerisinde, önce arpa, onu müteakiben de buğday haşatına başlanacak.
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - 1 kilo buğdayla, 1 kilo gübre...
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Evet, 1 kilo buğdayla, 1 kilo gübre; 1 kilo buğdayla, 1 lit
re mazot, Sayın Muhtar Mahramlı... İşte, eğer, bunu denğeleyebilirsek, bunu ayarlayabilirsek, bun
dan böyle, Türk çiftçisi, "borçlarımın faizlerini affet" demeyecektir, demeye hakkı yoktur, onu söy
leyeyim; çünkü, alın terinin karşılığını peşin olarak alacaktır.
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Süreniz doldu Sayın Gökalp.
COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Evet, sürem doldu. Sayın Bakanıma, buradan bir konuyu
arz edeceğim; ama, bunu arz ederken, ondan daha önemli olan diğer bir derdi de söyleyeceğim: Sa
yın Bakanım, Orta Anadolu'daki çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borç faizlerinin yüzde 20'sinin,
periyodik, belli zaman dilimi içerisinde yatırılması gerekiyor. Çiftçi, bugün parasını yatıracak, er
tesi gün geri alacak; ama, çok çiftçimizin, bu parayı yatırıp geri almaya takati yok. Bu bakımdan,
para, çiftçilerimizin eline, en erken 1995 yılının 7 nci ayının 15'inde geçecektir. Bu yüzde 20'nin
yatırılıp geri alınması işleminin, 1995 yılının 7 nci ayının 15'ine yahut 8 inci ayının Tine ertelen
mesini Yüce Kurula sunuyorum ve Sayın Bakanımdan da bunu rica ediyorum.
Ben, sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum.
İBRAHİM TEZ (Ankara)-Devam et; güzel konuşuyorsun.
COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Peki.
Bu kanun tasarısı, gerçekten, Türk çiftçisini rahatlatacaktır. Devlet ile çiftçi cedelleşmekten
kurtulacaktır. Devlet, böylece, halkıyla barışacaktır, çiftçisiyle barışacaktır.
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Bu duygu ve düşüncelerle, çıkacak kanunun, Türk çiftçisine ve tüm milletimize hayırlar getir
mesini diler, saygılar sunarım. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Gökalp, teşekkür ediyorum.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Özbek; buyurun.
DYP GRUBU ADINA OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 807 sıra sayılı Çiftçilerin Borç Faizlerinin Affına İlişkin Kanun Tasarısı hakkında Grubumun
görüşlerini arz etmek için huzurlarınızdayım. Sözlerime başlamadan evvel, sizleri saygıyla selam
lıyorum.
Değerli arkadaşlarım, 1992 yılı Mart ayının 18' inde, küçük çiftçi borçlarının faizlerinin affı
için bir kanun çıkarmıştık. O kanunun müzakeresinde, 5 milyon liraya kadar, anaparadan borcu
olan çiftçilerin, bir kısınvfaizlerinin yarısını, bir kısım faizlerinin de tamamını silmiştik; ama, o
gün, bütün gruplardan arkadaşlarımız, bu kanunun yetersiz olduğunu, daha genişletilmesi gerekti
ğini ifade etmişlerdi. Hükümet, o kânunu, o günün malî imkânları içinde ancak o şekilde teklif et
miş, Grubumuzun ve sizlerin desteğiyle bu kanun çıkarılmıştı. O kanundan 455 bin çiftçi istifade
etti. 1.7 trilyon lira para tahsil edildi. Tahsil edilen bu paranın takriben 950 milyarı, çiftçi tarafın
dan, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödendi. Geri kala,n 750 milyarı da Hazinece
karşılanmıştı.
Şimdi huzurunuza gelen kanun tasarısıyla, 1 milyon çiftçi ailesine, idarî ve kanunî takipteki
borçlarını ödeme kolaylığı getirilmektedir. Yapılan hesaplara göre, bu rakam -yuvarlak rakam söy
lüyorum- 1995 yılı sonuna kadar anaparayla birlikte 10 trilyon lirayı tutmaktadır; bunun 2.9 tril
yonu anaparadır.
Bu kanun tasarısında, üç yıl evvel çıkan kanuna nazaran başka bir uygulama vardır. 1992'de
çıkan kanunda, yalnız Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler nazarı
dikkate alınmıştı. Bu kanun tasarısında, banka, Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye Ziraî Donatım
Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, TİGEM ve Or-Köy'e borcu olan bütün çiftçilerin borçları üze
rinde bir ödeme planı ve sistemi getirilmektedir. Bu kanun tasarısıyla, Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatiflerine borçlu olan çitfçilerin, anapara ve anapara kadar faizi ödemek kaydıyla, ge
ri kalan masraf ve faizleri, bir sene içinde, Hazinece karşılanacaktır. Diğer kurumlara; Ziraî Dona
tım Kurumuna, TİGEM'e, Toprak Mahsûlleri Ofisine ve Or-Köy'e borçlu olan çiftçiler, mal olarak
aldıkları alet edevat, tohum vesairenin anaparasını ödedikleri takdirde, geri kalan faiz ve masrafla
rı Hazinece karşılanacaktır. Bu hesaplara göre; 3 küsur trilyon lira olan anaparanın yanında, 3 kü
sur trilyon lira da faiz ödemek suretiyle, aşağı yukarı 7 trilyon lira, çiftçiler tarafından; 3,5 trilyon
lira da Hazine tarafından karşılanacaktır.
Bu kanun tasarısında bir madde daha var, o da şu: Eğer, bir çiftçi, üç ay içinde bu borcumun
tamamını ödüyorum diye taahhütte bulunursa, buna, borcundan yüzde 10 düşme hakkı tanınmak
tadır; bunu da yine Hazine karşılayacaktır.
Kanun tasarısının gecikmiş olması dolayısıyla, sürenin 12 ay olmasını Grubumuz uygun gör
dü; buna ait tadilat teklifimizi makama ve takdirlerinize arz edeceğiz.
Netice itibariyle; bu kanun tasarısıyla, çiftçileri, müzminleşmiş borçtan ve üzüntüden kurtara
cağımız gibi, tabiat şartlarından -arkadaşlarımın da buyurdukları gibi- dolayı yeterli gelir sağlaya
mayan çiftçilere bir nefes aldırmış, bu borçlar tasfiye edildikten sonra, yeni baremler üzerinden, ye
niden kredi almalarına imkân sağlamış Ve böylece üretimi de artırmış olacağız.
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Hayırlı olur inşallah.
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OSMAN ÖZBEK ( Devamla) - 1 milyona yakın çiftçiyi ilgilendiren bu kanun tasarısına bü
tün grupların müspet bakmalarından dolayı, şahsım ve Grubum olarak memnunuz; teşekkürlerimi
zi arz ediyoruz.
Maddelerin müzakeresine geçildiği vakit, gerekirse, yine malumat arz edeceğim.
Saygılarımı sunuyorum efendim. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Özbek, teşekkür ediyorum.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Pakdemirli; buyurun.
ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMÎRLÎ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; adı yarım sayfa tutan bu kanun tasarısına, kısaca, çiftçilerin borç faizlerinin bir kısmının af
fı diye atıfta bulunarak sözlerime başlıyorum. Grubumun görüşlerini ifade etmek için huzurlarını
zı işgal ediyor, saygılar sunuyorum.
Hatırlarsanız, 1992 yılında, bu konuda bir af kanunu çıkardık. Ben, o günleri hatırlatacak olur
sam, buna pek karşı çıkan olmadı; ancak, bazı gruplar, bunun, eksik ve çiftçiyi tatmin etmeyeceği
yolunda görüşler beyan etmişti.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Veto edildi...
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) - Şimdi, ne oldu; 1992'den 1995 yılına kadar aşağı yuka
rı üç sene geçti ve çiftçi yine zora düştü. Bu ne demek; çiftçinin durumu kötüye gitti demektir. Eğer
çiftçinin durumu kötüye gitmemiş olsaydı, 1992 yılında, Meclisçe yaptığımız o borç affı ve ertele
mesi bir sonuç vermiş olacaktı; bunu böyle kabul etmek lazım.
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Kuraklık oldu, Hocam...
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) - Doğrudur. Her şey oldu da, önemli olan köylümüzün
cebine ne girdi? Bakın, 1994 yılında ekonomik küçülme, fert başına eksi yüzde 7,7; tanmda eksi
5'i bulmuş. 1993 yılında da tarımda 3,3 bir küçülme var; yani, tabiat şartları da etkiledi diyebiliriz;
ama, şurası bir gerçek ki, tarım girdileri fevkalade yükseldi. Tarım girdilerinin fevkalade yüksel
mesi, enflasyonun önünde koşması, köylüyü, gerek gübrede gerekse diğer girdilerde daha temkin
li olma ve daha az kullanma yoluna soktu. Gübre azaldığı zaman da, üretimin azalacağı tabiîdir.
Çiftçi, mesela, 1991 yılında, bir torba, yüzde 26'lık amonyum nitrata
10 250 lira veriyor
du; şimdi 311 500 lira. 1994 Eylül ayı başındaki rakambu. Henüz onun yenisini kullanmaya baş
lamadı. Aradaki fark 30 misli. Halbuki toptan eşya fiyat endeksi 6,5 misli artmış. Yani, diyelim ki,
enflasyon 6,5 kat iken, amonyum nitrat 30 misli arttığında, birim taban fiyatlarının da öyle artma
sı lazım ki, buradaki fiyat farklarını eritebilsin, massedebilsin. Halbuki, tütüne bakın, buğdaya ba
kın, şekerpancarına bakın, üzüme bakın; hiçbirisinin fiyat artışları -gerek taban fiyatları olsun ge
rekse serbest piyasadaki fiyat artışları olsun- bu oranda olmamış. Hatta, birçoğu, enflasyon oranı
nın altında kalmış. Mesela, pamuk, 1991'de 3 800 liraymış -doğru, yanlış; önemli değil- 1994'te,
prim dahil 18 000 lira vermişiz. Burada 4,73 kat artış var; ama, enflasyon 6,3 misli artmış. Yani,
onda da geride kalıyor. Taban fiyatları veya borsa fiyatları böyle gerilerken, girdiler anormal yük
seldiğinde, köylünün bunu yakalayabilmesi mümkün değil. Prodüktivitede bu kadar artış yok ki,
köylü daha fazla üreterek kayıplarını karşılayabilsin.
Bakın, öyle anormal şeyler var ki, potasyum sülfat gübre 550 liraymış, Eylül 1994'te 12 000
lira olmuş; burada artış 24 misli. Yani, hiçbir gübrede, şöyle 10 misli bir artış söz konusu değil;
hep 10'un üzerinde, 10'un katları; 30 olan var, 20 olan var, en iyisi 15 olan var. Bu kadar artış da,
ister istemez, gübre tüketimini azalttı. Köylü, gübre tüketimini azalttıysa, sonuçta üretim azalacak
tır. Mesela, bu sene şeker ithal edeceğiz. Bu sene, inşallah, iyi bir ürün elde edersek, bir âfet olmaz-
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sa, tahıllardan buğdayda, belki toparlayabileceğiz; ama, diğerlerini ithal edeceğiz; mesela, mısın it
hal edeceğiz. Bu ithalatlar için de, ülke dışarıya döviz verecek.
Köylünün başka bir yerden kazancı olsa mesele yok", ama, hayvancılıkta da geriye gitmiştir.
Süt mamullerinde, ve ette bu sene büyük bir sıkıntı beklemekteyiz. Dövizimiz varsa, tabiî, ithal ede
ceğiz; ama, bundan geçinen aileler sıkıntıya girecektir.
Süt inekçiliğini teşvik sadedinde, inekler getirtildi. Bunu, Tarım Kredi Kooperatifleri yaptı,
Ziraat Bankası yaptı, özel şirketler yaptı; fakat, sonra öyle oldu ki, yem fiyatlarındaki artışın bü
yük olması, süt fiyatlarındaki artışın ise fazla olmaması nedeniyle, ithal ettiğimiz bu ineklerin bir
kısmı kasaba gitti, yani, kesildi ve bu sene, süt, az üretilir duruma gelindi.
Böyle olunca, yaz aylarında, peynir, tereyağı gibi süt ürünleri fiyatlarında büyük bir fiyat ar
tışı beklememiz lazım. Ette de durum budur.
Bir iddia var ki, "Eğer, biz, hayvancılık politikasında yanlış yapmasaydık, Güneydoğu Ana
dolu ve Doğu Anadolu'da PKK böyle gelişemezdi" deniliyor. Gayriihtiyarî, acaba, hakikaten bun
da bir doğruluk payı var mı diye inşam düşündürüyor; ama, burada, tavuk mu yumurtadan, yumur
ta mı tavuktan dilemması var; çünkü, doğuda ve güneydoğuda hayvan varlığı var iken, can emni
yeti yönüyle, bunların meralara çıkması yasaklandı. Ben, Van'a, Bitlis'e gittim. Oralardaki çiftçinin
şikâyeti şöyle: "Biz, meraya çıkamıyoruz, bizi asker bırakmıyor." Sebebini sorduğunuz da, asker,
tabiî ki, "orası korumasız bir bölgedir; gelirler, çobanı vururlar, hayvanım telef ederler. Onun için
müsaadesi yok" diyor. Yani, burada, Türkiye'nin içinde bulunduğu özel şartlardan dolayı da, hay
van varlığı düşmüştür.
Şimdi, tarımsal ürün, şu veya bu şekilde, kuraklık, eksik gübre kullanımı, eksik ziraî ilaç kul
lanımı dolayısıyla gerilemiştir. Bu gerileme, üst üste ilci yıl, aşağı yukarı yüzde 9'u bulmaktadır.
Hal böyle iken, çiftçinin desteklenmesi şartı ortaya çıkıyor.
Hepimiz, halkın nabzını tutmakla mükellef olan insanlarız. Gittiğimiz yerlerde, şikâyetleri du
yuyoruz. Bu şikâyetlere ciddî bir çare bulmak mecburiyetindeyiz.
Aslında, bu kanun tasarısı, çiftçiyi, bundan sonraki yıllarda düzlüğe çıkaracak bir tasarı değil
dir; bugünkü sıkıntılara, palyatif bir tedbir sadedindedir. Yapmamız gereken şey, tarım ürünlerinin
ithalatında belli fonları alıp, çiftçinin sübvansiyonunda kullanabilmektir. Daha basit olarak şunu
söyleyeyim: Biz, diyoruz ki, Gümrük Birliğine gireceğiz, ondan sonraki adım da, Avrupa Birliği
ne tam üyeliktir. Tam üyelik gereği olan modeli alalım; alalım ki, çiftçiyi sübvanse ederken, bunu,
ikide bir, bütçeden karşılayacağımıza, serbest piyasadan karşılamış olalım. Yani, ithalattan alınan
fon ve prelevmanla çiftçiyi desteklemiş olalım.
Ben öyle zannediyorum ki, bu rahatlatma geçici olacak. Bu sene inşallah hasat iyi olur; ama,
bir afet olacak olursa, çiftçi, gelecek sene de bizim bürolarımızda kuyruğa girecektir; durumumuz
iyi değil, bize bu yıl da bu affı getirin diyecektir.
Tabiî, çiftçinin bu hale düşmesi üzerinde ben polemik yaratmak istemiyorum; ama, şurası açık
ki, ürünlerin taban fiyatları verilirken, yalnız dünya fiyatlarını dikkate almak yanlıştır. Bizim, ge
çen yıl, tahıl ürünlerde önerdiğimiz taban fiyatları için, dünya fiyatlarından çok kopuk, veremeyiz
dendi; ama, bu durumda da, ister istemez, çiftçi bir yerde sıkıntıya girdi.
Şimdi, bu yıl, hazır, taban fiyatları açıklanma noktasına gelmişken, benim, Tarım Bakanlığına
, teklifim, bir yıl içindeki olan toptan eşya fiyat endeksi artışını bunlara inikas ettirelim. Ettirmezsek ne olacak; işte, gelecek sene, öbür sene, bir daha böyle bir kanun çıkaracağız. Bu tür kanunlar,
bizi Batı nezdinde, biraz şarkvâri bir toplum olarak gösterir. Çünkü, ikide bir de, işte, ben çiftçiye
bir af getirdim, çiftçiye şu imkânı getirdim demek yanlış. Sebebi; ödeyebilen ile ödeyemeyen ara-125-
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sında farkı ortadan kaldırıyorsunuz; ödemiş olanlar -affedersiniz- budala durumuna düşüyor; öde
yemeyenler ise, atıfetten faydalanıyor.
Aflar, toplumda, çok ender zamanlarda çıkarılması gereken şeylerdir. Biz, şimdi, her iki sene
de bir veya gelecek sene bir daha af çıkaracak olursak, burada toplum olarak bir zafiyet gösteririz.
Onun için, tekrar ediyorum; gelin, sistemi, Avrupa ortak pazarının tarım politikasının ana hat
ları yönünde değiştirelim; ithalatta bir fon alalım, bunu köylüye verelim. Tabiî ki, süre içinde, köy
lünün alacağı sübvansiyonu serbest piyasa mekanizmasına aktarmak durumunda olmayalım; köy
lünün sahip olması gereken tarım kooperatiflerinin, birliklerinin yönetimlerini köylülere devrede
lim ve devletin veya hükümetin bir teleksiyle, bir faksıyla genel müdürlerini, yönetimlerini değiş
tirmek durumunda olmayalım; kendi bütçelerini yapabilsenler; bu bütçeleriyle piyasa şartlarında
mal alıp, stoklayıp, tekrar bu malı belirli zamanlarda piyasaya çıkarabilsinler.
İkinci teklifimiz de şu: Şimdi, tahıl ve diğer ürünlerde taban fiyatları açıklanacaktır. Bir karı
şıklığa meydan vermemek, bunu, muhalefet ve iktidar düellosu haline sokmamak için, asgarîden,
köylüye toptan eşya fiyat endeksindeki artışı verelim ve tarımda aktif çalışan 10 milyon köylünün
millî gelirden aldığı fert başına düşen payı asgarîden yüzde 75'lerde tutalım.
Bugün, aktif olarak tarımda çalışan bir kimse, Türkiye ortalamasının yüzde 75'ini almaktadır.
Elbette ki, bazıları bunun yüksek, bazıları da düşük olduğunu söyleyebilirler; ama, Türkiye'de fert
başına düşen millî gelirin küçük olduğunu düşünürsek, onun yüzde 75'i daha da küçülmekte ve in
sanca yaşama koşullarını zorlaştırmaktadır. Zaten, 1994 yılındaki ekonomik küçülme, fert başına
düşen millî geliri 3 bin dolardan 2 192 dolara geriletmiştir ve bizi, bu gelir düzeyinde Malezya ve
Tayland'ın da gerisine koymuştur. Bu gerilik göz önünde bulundurulduğunda, fert başına düşen
millî gelir payı asgarîden yüzde 75 oranında olan ve tarımda aktif çalışan bir köylünün millî geliri
de 1 500 dolar civarında olmaktadır. Ailelerin büyük olması ve bugün, köy nüfusunun,, aşağı yuka
rı toplam nüfusumuzun yüzde 40'ını oluşturması dolayısıyla, bu sektöre aktarabildiğimiz payı yük
seltmek durumundayız.
Biz, maalesef, bu kanun tasarısını alkışlayamıyoruz; çünkü, çok eksik buluyoruz; ama, bir yer
de, yaraya bir miktar merhem olabiliyor; fakat, hep pansumanla, merhemle tedavi edeceğimize, ge
lin, buna, sistematik bir yaklaşım tarzıyla, köklü çözümler bulalım ve asgarî her iki yılda bir, bu tür
af kanunları çıkarmayalım.
Sabrınız için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) - Sayın hocam, o kanundan istifade etmeyenler için getiril
di bu kanun tasarısı.
BAŞKAN - Sayın Pakdemirli, teşekkür ediyorum.
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Kapusuz; buyurun.(RP sıralarından alkışlar)
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; akşam mesa
isinde sık sık karşınızdayız; fakat, bunun müsebbibi biz değiliz, sizsiniz; çünkü, biraz önce bir ka
nun tasarısı görüşüyorduk, görüşmeler yarım kaldı; şimdi, bir başka kanun tasarısını görüşüyoruz;
biraz sonra ne olur, bilemiyoruz; ama, önümüzde, faydasına inandığımız bir kanun tasarısı var.
Öncelikle, bu tasarının daha önce çıkarılması ve buna daha önce çözüm bulunması gerekli ol
duğu halde, geç kalınmış olmasının altını çizerek belirtiyorum bir.
Yine, mademki böyle bir tasarıyla bu af getirilecekti, o zaman şu yapılmalıydı: Şu anda güb
re saçamayan çiftçinin, tohum alamayan çiftçinin, müracaat ettiği mercilerce geri çevrilen çiftçinin,
hacizlerle sıkıntıya düşmüş olan çiftçinin; şayet bu af ekim mevsimi öncesi getirilmiş olsaydı, ka-
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naatim odur ki, bugün, vatandaşımız, yeterli miktarda ekim yapacak, gübresini saçacak, böyle gü
zel bir mevsimde de ürünümüz çok bol olacaktı; ama, bizim gerici iktidarlar, meseleleri bütünüyle
kavrayamadıkları bunun yanında, memleketimizin problemlerini, insanımızın dertlerini ön planda
tutmak yerine Batılıları memnun etmek isteyen bir anlayışa sahip oldukları için, maalesef, bu tasa
rı, geç getirilmiş bir tasarıdır; ancak, bu yolun kalıcı olmaması lazımdır, buna köklü bir çözüm ge
tirmek lazımdır.
.
Bu memlekette, yaklaşık 27 milyon insan köylerimizde yaşıyor. Dolayısıyla, bu 27 milyon in
sanın, herhalde -sizin seçim bölgelerinizde de- serzenişlerini, şikâyetlerini ve sıkıntılarını biliyor
sunuz. Bunlar içerisinde, özellikle orman köylüsünün durumu çok daha kötüdür. Zaten bu insanla
rın ekip biçmeleri, özel imkânları, kredi kullanmaları da söz konusu değildir. Bu tasanda, onlar
için, maalesef, ciddî bir iyileştirici tedbir de söz konusu değildir. Bu tasarı, yaklaşık 918 bin çiftçi
mizi ilgilendirmektedir.
'
Borçların toplamı, anapara olarak, yaklaşık 3 trilyon liradır; fakat, bakınız -ah, sizin bu faizci
kafanız yok mu; bunu gündüz de söyledim- vatandaşı dövizle borçlandırmışsınız, teşvik etmişsi
niz, iki tane anahtar göstermişsiniz, sizden etkilenen bu bankalar vatandaşı teşvik etmiş, buyurun
diye davet etmiş; sonuç itibariyle, adamların, 2000 yılında bir ayda ödemek mecburiyetinde olduk
ları para 2 milyar lira,..
SAMİ SÖZAT (Balıkesir) - Bunda anahtar yok...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) -Şimdi, bakınız, bu 3 trilyon liralık anaparaya karşılık, tahsil
edilmek üzere yük olarak gelen faiz 7 trilyon liradır.
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Kâr payı.
SALİH KAPUSÜZ (Devamla) - Şimdi, zaten açığı had safhada olan, ekonomik açıdan çok sı
kıntıya düşmüş olan Türk ekonomisi, bu tasarıyla yaklaşık 4,5 trilyon liralık bir yük altına sokul
maktadır. Elbette, sosyal bir devlette, sıkıntıya soktuğumuz çifçilerin derdine bir nebze olsun çare
olup, bu yükü kaldırmış olmanızdan, böyle bir teşebbüse sıcak bakmanızdan dolayı, teşekkürümü
zü zaten ettik; ancak, değerli arkadaşlar....
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Saygı sun.
SALİH KAPUSUZ ( Devamla) - Değerli arkadaşlar, müsaade edin de, kürsüde olsun konuşa
lım. Herhalde buna müsaade edersiniz... Yoksa, biraz sonra, karar yetersayısının aranmasını iste
yerek oturumu kapatabiliriz; arzu" ediyorsanız şayet... (DYP sıralarından "yok yok" sesleri)
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yok efendim.
AHMET SAYIN (Burdur) - Tehdit mi ediyorsunuz?..
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, birleşimleri Başkanlık yönetir; rica ediyorum...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Efendim, zatı âlinizin yönettiğini biliyorum; ancak, ben de,
bir milletvekili olarak, karar yetersayısının olup olmadığını buradan gören bir fert olarak, herhalde
benim karar yetersayısının aranmasını istemem de Başkanlık Divanının yetkisinde değil...
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Hiç yakışmıyor.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ancak, girdileri....
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, sizin, karar yetersayısının aranması talebinde bulunma hakkınıza
Başkanlığın müdahalesi yok; ancak, Genel Kurulla ile diyalog kurarak, sanki, Meclisi bir başkası
yürütüyor ve yönetiyormuş havasını veriyorsunuz; sizi o nedenle uyardım... Rica ediyorum...
Sayın Kapusuz, konuya gelir misiniz lütfen.

-
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HACI FÎLlZ (Kırıkkale) - Vakti bitince konuya gclecek(!)
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkanım, evet, konuyla iç içeyiz efendim; çünkü, bu
yasa tasan sının geneli üzerinde kişisel konuşuyorum; bir maddesi üzerinde konuşmuyorum. Başın
dan beri, bunun ne kadar çiftçiyi ilgilendirdiğini, ne kadar borç olduğunu; bu konuda sıkıntı çeken.
çiftçilerin durumlarından bahsediyorum; herhalde başka bir.şeyden bahsetmiyorum(!)
Girdiler itibariyle, temelde, tespit etmiş olduğunuz fiyatlar, maalesef, çiftçiyi çok mağdur et
ti. Mazot, traktör, gübre, ilaç ve benzeri alandaki girdiler ise, maalesef, verilmiş olan o taban fiyat
larındaki artışın çok daha üzerinde bir fiyat aldı.
Bu tasarıda, yine -tabiî, başka bir yolu var mıydı; bunun, uzun uzun münakaşası ve müzake
resi yapılabilir- birebir af getiriliyor; dolayısıyla, geçmişte bu aftan istifade edenler daha kârlı çı
kıyorlar; ama, sonradan, bir iki yıl içerisinde alanlar daha az kâr ediyor; burada bir dengesizlik var.
Arkadaşlarımız, bu konuda çok münakaşa ettiklerini söyledikleri için, ben, bir şey söyleyemeyece
ğim; fakat, buradaki şikâyetlerin, özellikle İktidarı ve Bakanlığı sıkıntıya sokacağı kanaatindeyim.
Bununla beraber, borçlarını zamanında ödeyen insanlar için de, bundan sonrası için bir kapı
açılıyor. 1992 yılında -birçok ikazlarımıza rağmen-bir af çıkarıldı. Şayet, o zaman çıkarılan o af
bugünkü gibi kapsamlı olmuş olsaydı, bugün bu affı tekrar getirmeyecektiniz. Biz, aynı konuşma
yı o zaman da yaptık; bakın, öbür tarafta tüccarları, zenginleri, holdingleri, hiç miktar göstermek
sizin, hesaba katmaksızın affediyorsunuz; ama, çiftçiye yazıktır, daha kapsamlı bir kanun getirsey
diniz dedik; ama, maalesef, siz parmak sayınızın çokluğuna iltifat ettiniz ve bugün tekrar karşımı
za geldiniz... "Doğru" demekle iş çözülse, tamam, biz de kabul edeceğiz; ama, mâalesef, çözülmü
yor. • .'
.•...•
Benim, burada, özellikle, Değerli Bakanımızdan ve ilgili arkadaşlarımızdan bir istirhamım
olacak; onunla da sözümü kapatacağım. Bundan sonrası için; çiftçimizi yeni bir af beklentisine sok
mamak için; bir de, daha önce bunu, normal süresinde borcunu ödemiş insanların da, bunu aynı şe
kilde istismar etmemeleri için, buna, mutlaka bir teşvik, bir prim sistemi getirmek lazım. En azın
dan, bir sefere mahsus bile olsa, zamanında ödeyenlere "sizlerin taksitleriniz bir kademe fazla" ve
yahut da "sizin ödeyeceğiniz bu miktara şu kadar ilave, süre tanıyacağız" gibi birtakım öneriler ge
tirilmiş olursa, kanaatim odur ki, bundan sonrası için -çiftçimiz, şayet, sizin politikalannızla bitme
miş, ayakta kalabilmişse- şu gerçekleşecektir: Aa, elimdeki imkânımı mazotuma, borcuma, gübre
me yatırayım da, hiç olmazsa, bunun karşılığı, hükümetimizin de devletimizin de himayesi altında
şundan da ben istifade edeyim noktasına gelecektir. Bu noktaya getirmek mecburiyetindesiniz. Sa
dece, edenin, yaptığı yanına kâr kalırsa, borçlular affedilirse, suçlular affedilirse* sonuç itibariyle,
herkesin öyle aşırı bir beklentisi olacaktır.
Kıymetli Başkanım, değerli arkadaşlarım; sözlerimi kapatırken şunu arz etmek istiyorum: Bu
günkü sıkıntılar altında yaşayan çiftçimiz açısından.bunun çok lüzumlu ve faydalı olduğunu tek-.
raren ifade ediyorum; mutlaka çıkarılmalı; ancak, bu insanların problemi bununla da bitmeyecek;
yarın ikinci bir problem hazırlanacak; nedir o; taban fiyat konusu. Yarın, taban fiyatıyla, yine, bu
insanları, dilenmeye mahkûm edecek, affa mahkûm edecek noktada başlatacak olursanız, aynı fil
mi tekrar başa getirmiş olursunuz.
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Adil düzen...
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, bakın, Grup Başkanvekili arkadaşımız çok güzel söy
lüyor; bu işin çözümü adil düzende... Evet, adil düzendedir.
Hepinize saygılar sunarım.(RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum.
— 128-
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Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Ünal...
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Konuşma hakkımı Sayın Ayhan'a veriyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN-Peki efendim.
Sayın Ayhan, buyurun.
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Ben de şahsım adına söz istiyorum.
BAŞKAN - Efendim, takdir buyurursunuz, iki sayın üyeye söz verebiliyorum.
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Ama, hiç olmazsa; adaletinize sığınsak, ayrı ayrı partilerden söz ve
remez miydiniz?.. .
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben feragat eder, size terk ederim; maddelerde konuşurum...
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Hayır, hayır; rica ederim, olmaz öyle şey.
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet, aslında, herkes Refah Partili; sonra değişik yollara giri
yorlar; biz de toparlamaya çalışıyoruz aynı istikamette. Fıtrat itibariyle hepiniz Refah Partilisiniz,
hepiniz millî görüşçüsünüz; onda farkınız yok.
BAŞKAN — Sayın Ayhan, buyurun.

' —
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 807 sı
ra sayılı Çiftçi Borçlarının Cezalarının Affıyla İlgili Kanun Tasarısının geneli üzerinde şahsım adı
na söz almış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar, bu vesileyle, memleketimizde, çiftçinin durumunu ve tarımın gelişme
siyle ilgili olarak alınması gereken tedbirleri birkaç cümleyle arz edeceğim.
Muhterem arkadaşlar, çiftçiler, nüfusumuzun, takriben yansını teşkil etmekte, millî gelirden
de yüzde 13-14 mertebesinde bir pay almaktadırlar. Tabiî, sanayileşen, hizmet sektörü gelişen bir
ülkede, giderek, çiftçilerin, millî gelirden aldığı toplam pay azalmakta; ancak, Türkiye'deki çiftçi
lerin durumunu, sadece bu çerçevede izah etmek mümkün değil. Türkiye'de, nüfusun, takriben yüz
de 45'i halen çiftçilikle meşgul olmakta. Çiftçilerin millî gelirden aldıkları payı da yüzde 14 mer
tebesinde alırsanız, 130 milyar dolar toplam millî gelirin yüzde 15'ini alır ve nüfusun yüzde 45'ine
bölerseniz, ortalama 2 000 dolar mertebesinde olan millî gelirin, tarımda, çiftçiler için, ortalama
millî gelirin üçte biri, dörtte biri mertebesinde olduğunu görürsünüz; yani, çiftçiler, tarımla meşgul
olanlar, memleketin geliri en düşük ve en fakir zümresini teşkil etmektedir. Yani, tarımla ilgili me
seleleri değerlendirirken, bunu hiç gözden uzak tutmamak gerekir. Memleketin beslenmesi için ge
ce gündüz çalışan, gayret eden, çok zor şartlarda üretim yapan ve bizim, hep "dünyamın kendine
yeterli yedi ülkesinden biriyiz" diye iftihar etme imkânım bize veren bu zümrenin de geçimini, üre
timini, gelirini artıracak, geçimini kolaylaştıracak tedbirleri getirmek, hükümetlerin genel görevi
olması gerekir.
Bir kere, çiftçilerle ilgili temel meselelerin başında finansman meselesi gelir. Çiftçi, daha mah
sulünü ekmeden, mahsulünün ekimini yapmak için, hasatta ödemek üzere borçlanır, mahsulü aldı
ğı zaman da esnafa, tüccara plan bir yıllık borçlannı öder. Çiftçinin durumu, sermaye bakımından
baktığınız zaman, negatiftir; çiftçi, eksi sermayeyle çalışmaktadır, borçla çalışmaktadır. Bu, hubu
bat ziraatında da böyledir tavukçuluk ve hayvancılıkta da böyledir; bütün sektörlerde durum aşağı
yukarı böyledir. Yani, bir sosyal transfer olarak, bir sosyal politika olarak, bir iktisadî politika ola
rak, çiftçinin sermaye yönünden mutlaka desteklenmesi gerekmektedir. Bu, aynı zamanda, memle
ketimizde üretimin artması için de mühimdir.
Bakınız, önümde, muhtelif memleketlerin 1992 yılına ait gıda ticaret rakamları var: ABD'nin
yıllık ihracatı 32 milyar dolar, Fransa'nın yıllık ihracatı 25-26 milyar dolar, Türkiye'nin yılık ihra- 129 -
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çatı ise 2 milyar 900 milyon dolar, yeni takriben 3 milyar dolardır; yani, tarımın bu kadar büyük
nüfusu istiap ettiği, tarımla bu kadar geniş meşgul olan bir memlekette, tarım üretimimiz; ancak bi
ze yetiyor demektir.
Tabiî, burada, tarımda üretimin artması için, bu mevzuun uzmanlarının ortaya koyduğu temel
fikirler var, araştırmalar var; ancak, Türkiye'de bunların uygulaması yok. Tarım teşkilatımız, çift
çiyi, üretimle ilgili meselelerinde yetiştirecek, geliştirecek ve meseleleri çözecek teknik imkânlar
dan, eğitimden ve bilgiden mahrumdur. İlçelerimize kadar yaygın olan tarım teşkilatımızın çok de
ğerli, fedakâr mensuplarını, çiftçiyle beraber, omuz omuza, tarlada, bahçede, çiftçiyi eğitecek, üre
timi artıracak tedbirleri uygulayacak şekilde bir çalışmanın içinde görmek, hem onların hem bizim,
yani hepimizin arzusudur; ancak, henüz buna daha ulaşmış değiliz.
Tarım dediğimiz zaman sulama ihtiyaçları var. Plan hedefleri 8 milyon hektar mertebesinde;
ancak, henüz yüzde 50 mertebesinde sulama imkânını getirmiş bulunuyoruz. Bu, arazi ıslahıyla,
toprak ıslahıyla, mekanizasyonla, tarımsal mücadeleyle, ilaçla ve diğer mücadele şekilleriyle, ha
satla, üretimle, tohumculukla -her sahasına baktığınız zaman- çok geniş yatırım ihtiyacı olan bir
sektördür; ancak, son on yılda tarım sektörüne yapılan yatırımlara baktığımızda; sabit sermaye ya
tırımları içinde tarım sektörünün payı, gerek kamu sektörü yatırımlarında gerekse özel sektör yatı
rımlarında geriye gitmiştir. Tarım sektörü yatırımlarına, toplam kamu ve özel sektör yatırımları
olarak baktığımızda, 1970'li yıllarda yüzde 14 mertebesinde -sabit sermaye yatırımlarından- pay
alırken, yıllar itibariyle, bugün, bu yatırımlar yüzde 3-4 mertebesine, maalesef, düşmüş bulunmak
tadır.
.
Bunlar, mühim hususlardır. Tabîî, bütün bunlar, bu çerçevede Türkiye'nin, gerek Avrupa Bir
liği gerek GATT Antlaşması çerçevesinde, bilhassa gıda maddelerindeki gümrük vergisini ve eş et
kili vergileri indirmesi ve Toplukonut Fonunu indirmesiyle, tabloya baktığımız zaman, Türkiye'de,
gıda maddeleri ithalatının çok süratle yükseldiğini görüyoruz.
Muhterem üyeler, bu, fevkalade mühim bir tablodur. Bakın, 1981'den 1993'e kadar devam
eden bu dönemde, Türkiye'nin, tarım ürünü ve gıda maddeleri ithalatında ve ihracatında, ihracatın
ithalatı karşılama oranı 1981 ve 1982'de 8 iken; yani, 8 satıp 1 alırken; 1993'te 1,3 satıp 1 almaya
başlamışız; neredeyse, başabaş noktasına gelmiş. Yani, ihracatın ithalata oranı 1 'e 8 iken, l'e 1
mertebesine düşmüş ve hatta, bazı yıllar, bilhassa işlenmiş tarım ürünlerinde, yani, gıda maddele
rinde, ithalatın ihracattan daha çok olduğunu görüyoruz.
Bir noktayı daha dikkatlerinize arz ediyorum. Gümrük Birliğinin çok konuşulduğu, tartışıldı
ğı bu dönemde, Türkiye için umutlardan biri de -ifade edildiğine göre-Topluluğa tarım ürünleri
ihracatıdır denilmektedir; ancak, Avrupa Topluluğunun tarım ürünlerindeki üretimine baktığınız
zaman, self-sufficient dediğimiz, yani kendi kendine yeterlilik bakımından, Topluluğun, hemen bü
tün tarım ürünlerinde, hayvanî ürünlerde, her sahada üretim fazlası var. Bu ülkeler, 30-35 milyon
ton mertebesinde hububat ihraç eden, et, süttozu, peynir, tereyağı ihraç eden, bütün sektörlere bak
tığınız zaman, fazlası olan ülkeler. Bu ülkelerin, 1970'li yılların başında tarım ürünleri kendilerine
yetmezken; tarımsal gelişmeyle, teknolojik gelişmeyle, üretimle ve tarımdaki diğer gelişmelerle,
bugün, üretim fazlaları vardır. Yani, Türkiye, Topluluğa, gıda maddeleri ihracatında/tarım ürünle
ri ihracatında kendisini parlak bir istikbal beklemediğini bilmelidir.
Muhterem arkadaşlar, yine, Topluluğun, tarım ürünleriyle, gıdayla ilgili sektörlerine baktığı
mız zaman, katma değeri yüksek olan gıda maddelerinde, hayvansal ürünlerde çok daha fazla üre
tim yaptığını, diğerlerinde ise daha'düşük üretim yaptığını görüyoruz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan.
Türkiyenin ise, hububat ve benzeri ürünlerde üretimi fazladır, katma değeri yüksek olan hay
vanı ürünlerde azdır; bu, geliştirilmesi gereken bir sahadır.
Sözlerimi bitiriyorum; ancak, söylemek istediğim, bu kanun tasarısı -ilgili maddesinde de fır
sat olursa arz edeceğim- finansman, sermaye sıkıntısı içinde kıvranan, bütün tarım girdilerindeki
yüksek maliyetler ve tarım ürünlerindeki temel fiyatların da düşüklüğü sebebiyle istediği geliri el
de edemeyen çiftçilerimizin -aslında, bu kanun tasarısının bütün faiz borçlarını affetmesi gerekir-.
ken- faiz cezalarına, maalesef, çok düşük bir af getirmektedir ve yine, kanun tasarısının ilgili mad
desinde bir haksızlık, adaletsizlik de mündemiçtir; onu da ilgili maddesinde arz edeceğim.
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN-Sayın Ayhan, teşekür ediyorum.
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Faize karşıydınız... Faiz felakettir(!)
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Faiz felakettir; zaten, herkes artık bunu söylüyor.
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Kâr payı yapalım...
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi hususu kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdür
lüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İşleri Ge
nel Müdürlüğüne Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; çiftçilere T. C. Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Koope
ratiflerince açılmış bütün tarımsal krediler ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ziraî Donatım
Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünce kredili satılan
tohum, gübre, ilaç, hayvan, traktör, makine, alet ve edevat vb. tüm tarımsal üretim girdi ve ekip
manlarının kredilendirilmesi bedellerinden doğan ve 2.1.1995 tarihine kadar tahakkuk eden borç
larına ödeme kolaylığı sağlamaktır.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerinde grupları adına, Sayın Zeki Ünal söz tale
binde bulunmuştur. Grupları adına başka söz talebi, şimdilik yok.
Kişisel söz talebi, Sayın Ural Köklü'nün var. Şimdilik, başka kişisel söz talebi de yok.
Refah Partisi Grubu adına, madde üzerinde Grubunun görüşlerini ifade etmek kaydıyla, Sayın
Zeki Ünal; buyurun.
RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 807 sı
ra sayılı, Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Or
man ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Ka
nun Tasarısının 1 inci maddesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere, Refah Partisi Grubu adı
na söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, 1 inci maddeyle, çiftçilere, Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Koopera
tiflerince açılmış bütün tarımsal krediler ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ziraî Donatım
Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünce kredili satılan
tohum, gübre, ilaç, hayvan, traktör, makine, alet edavat ve bu gibi tüm tarımsal üretim girdi ve
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ekipmanlarının kredilendirilmesi bedellerinden doğan ve 2.1.1995 tarihine kadar tahakkuk eden
borçlarını ödeme kolaylığı getirilmektedir.
Bu yasa tasarısına, prensip itibariyle karşı çıkmak elbette mümkün değildir; çünkü, tarım sek
törü, maalesef yıllardır üvey evlat muamelesi görmüştür. Zaman zaman çiftçiler, direkt ve dolaylı
olarak desteklenmiş ise de, bu desteklerin, onların ekonomik ve sosyal durumlarını çözemediğini
de, bugüne kadarki tatbikatlardan görmüş bulunmaktayız.
Bilindiği üzere, ülkemiz, arazi varlığı, insan gücü, ekolojik şartlan, yeraltı ve yerüstü kaynak
lan itibariyle büyük bir üretim potansiyeline sahiptir; ancak, ülkemizde, tanm sektöründe istenilen
seviyede bir teknolojik gelişme sağlanamadığı için, maalesef, tarımsal faaliyetler, tabiat şartlarına
bağlı olarak yapılmaktadır. Bu bağımlılığı azaltmak için, mutlaka, köklü, kalıcı, rasyonel ve acil
bazı tedbirlerin alınmasında büyük zaruret vardır; aksi halde, ülkemiz, büyük sorunlarla karşı kar
şıya kalabilir. Gıda yönünden, dünyada kendi kendine yeterli 7 ülke arasında adı geçen Türkiye'nin,
ileride çok zor günler yaşaması işten bile değildir.
Bugün, 4 milyon civarında aile işletmesi vardır; 28 milyon hektar arazi üzerinde tanm yapıl
maktadır; 4,2 milyon hektar arazimiz sulanmaktadır ve 5,2 milyon hektar arazimiz de nadasa bıra
kılmaktadır.
Hemen burada şunu ifade etmek istiyorum ki, bugün, Devlet Su İşlerinin tespitlerine göre,
Türkiye'de, yılda kullanılabilecek 110 milyar metreküp su olmasına rağmen, bunun, yılda, ancak
30 milyar metreküpü kullanılabilmektedir; yani, 80 milyar metreküp suyumuzun bir kısmı yeraltın
dadır; bir kısmı ise göllere, denizlere kavuşmaktadır. Şu anda, su potansiyelimizin sadece yüzde
28'lik bir bölümünü kullanabilmekteyiz; dolayısıyla, yerim düşüktür.
Özellikle, Avrupa Birliği ülkeleriyle mukayese ettiğimiz zaman, hububatta verim, üçte bir nispetindedir. Tanm sektörünün gayri safî millî hâsıla içindeki payı, maalesef, giderek azalmaktadır.
1923 yılında, tarım sektörünün gayri safî millî hâsıla içindeki payı yüzde 40 iken, bu, 1994 yılında
yüzde 13,2 olmuştur, 1995 araplan hedeflerinde ise yüzde 13 olarak dikkate alınmıştır.
Gelişmiş ülkelerle mukayese ettiğimiz zaman, bu rakamlann, aslında, iyi bir gelişme olduğu
gösterilebilir; ancak, hemen şunu ifade etmek istiyorum ki, tanm sektörünün gayri safî millî hâsı
la içindeki payı giderek düşerken, tanm sektöründeki istihdam da aynı oranda düşmediğinden do
layı, fert başına düşen gelirde de büyük bir düşme meydana gelmiştir ve dolayısıyla, şu anda, özel
likle kırsal kesimde, köylerde yaşayan insanlanmız -özellikle bir bölümü diyorum- Bangladeş ha
yatı yaşamaktadır. Bütün bunlara rağmen, tanm sektörü, 60 milyon insanımızın karnını doyurduğu
gibi, sanayi sektörüne hammadde yetiştirmek gibi bir işlevi de üstlenmiş bulunmaktadır.
Bugün, ihracatımızın direkt yüzde 15'ini ve endirekt de yüzde 45'ini tarım sektörü karşılamak
tadır; yani, ihracatımızın yüzde 60'ı tarım sektöründen karşılanmasına rağmen, maalesef, aynı oran
da destek görmemektedir. Resmî rakamlara baktığımız zaman, ihracâtımızın sadece tanm sektörü
bölümündeki kısmın yüzde 15 olduğunu ve geride kalan yüzde 45'in de, ihracatımız içerisindeki
sanayi sektörüne ait olduğunu görürüz; ancak, biraz incelediğimiz zaman, ihracat içerisinde yüzde
45 oranındaki bu bölümün, tamamen işlenmiş tanm Ürünlerinden meydana geldiğini ve dolayısıy
la, görünüşte yüzde 83'lere kadar varan ihracatımız içerisindeki sanayi sektörü payının bu durum
da yüzde 38'lere düştüğünü ve tarım sektörünün ihracattaki payının da, toplam olarak yüzde 60'larda seyrettiğini müşahede ederiz.
Değerli milletvekilleri, bu durumda, tarım sektörünün mutlaka desteklenmesi lazım geldiği ka
naatindeyiz; çünkü, sabit sermaye yatırımlarındaki düşüş de, alarm zilleriyle bunu bize ikaz etmek
tedir. 1991 yılında toplam yatırımlar içerisindeki sabit sermaye yatırımları, tarımda yüzde 7,5 iken,
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1995 yılı hedeflerinde bu, yüzde 4,8 olarak alınmıştır. Ayrıca, tarımdaki büyüme maalesef negatif
olmuştur. 1990 ilâ 1994 yıllarım kapsayan Altıncı Beş Yıllık Planda tarım sektöründeki büyüme
yüzde 4,1 olarak hedef alınmışken, maalesef, bu, yüzde 1,2 civarında gerçekleşmiştir. 1994 yılın
da tarımdaki büyüme hedefi yüzde 3 olarak alınmışken, maalesef, bu, eksi yüzde 2,5 olarak ger
çekleşmiştir. 1995 yılındaki ara programda ise hedef yüzde 2,5'tir; ancak, bugünkü şartlar altında
bunun gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir. Her şeyden evvel, tarımsal girdiler aşırı aşın de
recede pahalanmış, yüzde 200 ilâ yüzde 700 civarında olmuştur; yani, enflasyonun çok çok üzerin
de gerçekleşmiştir.
- ..
Değerli milletvekilleri, bütün bunlar bize gösteriyor ki, şu andaki tasan, gerçekten çiftçi va
tandaşlarımızın, üretici vatandaşlanmızın kısmen de olsa derdini dindirebilecek bir mahiyet arz et
mektedir.
Tanm sektöründeki bu gerileme, elbette ki, o kesimde çalışan insanları da fakirleştirmiştir, fa
iz yükü altında ezmiştir; bunlar, almış olduklan kredileri de ödeyemez hale gelmişlerdir/Dolayı
sıyla, daha evvel olduğu gibi, şimdi de bir af yasası gündemdedir. Ancak, burada hemen şunu be
lirtmek istiyorum ki, bu af yasasıyla -tasanda inceleyebildiğimiz kadanyla- affedilen borcun top
lam tutan 3 trilyon lira civarındadır. Bizim, geçen sene, gerek tarım ürünü olarak gerekse işlenmiş
tanm ürünü olarak ithalaümızsa, 2 milyar dolar civanndadır; 2 milyar dolar, bizim paramızla, yak
laşık 85 trilyon lira yapmaktadır. Dolayısıyla...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sayın Başkan tamamlıyorum.
BAŞKAN - Efendim, ilave süre verdim; buyurun.
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden evvel, bir noktaya da
ha temas etmek istiyorum: Sayın Tanm ve Köyişleri Bakanımızın, geçen sene Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki konuşmasından anladığımız kadarıyla, geçen sene, kimyevî gübre, tohumluk, ziraî
mücadele, veteriner ilaçlan, ithal damızlık, teşvik belgeli sunî tohumlama vesaireye toplam 7,3 tril
yon lira kadar sübvansiyon tanınmış olduğunu, yıl sonuna kadar 2,3 trilyon lira kadar da gübre süb
vansiyonu olacağını ifade etmişlerdir. Bu durumda, toplam sübvansiyon 10 trilyon lira civarında
dır. Aslında, bu sübvansiyon miktan, Türkiye şartlarında yeterli değildir; üstelik, Avrupa Birliğine
gireceğimizi ifade ettiğimiz günlerde hiç yeterli değildir; çünkü, Avrupa Birliğinde üretici başına
8 bin dolar düşerken, Türkiye'de bu miktar 230 dolardır; hektar başına ise, Avrupa Birliğinde 500
dolar düşerken, bizde 36 dolar düşmektedir.
Şunu arz etmek istiyorum ki, eğer, ithalat.kalemlerimizi ciddî bir şekilde seleksiyona tabi tu
tacak olursak -tarım ülkesi olduğumuzu da dikkate alarak- ithal ikamesine dayalı rasyonel ve rantabl bazı projelerimizi Türkiye'de uyguladığımız takdirde, dışarıya ödediğimiz 2 milyar dolar civa
rında parayı da ödememiş oluruz ve dolayısıyla, bundan tasarruf edeceğimiz 85 trilyon liranın 5
trilyon lirasını, şu anda görüşmekte olduğumuz af yasasıyla vatandaşlara aktarmış olsak,.zaten -bu
rada yüzde 50 civarındadır-yüzde 100 civarında bir imkân tanımış oluruz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Sözlerimi burada bitiriyorum; teşekkür ediyorum; arz ederim.
BAŞKAN - Sayın Ünal, teşekkür ediyorum.
Grupları adına başka söz talebi?.. Yok.
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Köklü; buyurun.
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URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinize saygı
lar sunarım.
Şimdi, çok sevdiğim değerli bir arkadaşım "bir selam da sen yolla" dedi; ben, selam yollamak
için buraya çıkmadım. Şunu peşinen de belirteyim, ben -ailece- on yıllık çiftçiyim; hem seracı hem
çiftçiyim.
Ben, bu tasarının 1 inci maddesi hakkında söz aldım. Gerçekten, çiftçilerimizin durumunun
iyileştirilmesi yönünde katkı yapacağına inandığımız bu tasarı hakkında benim düşüncem çok müs
pet değil. Her şeyden önce, elimdeki çizelgeden, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası alacaklarıyla ilgili bölüme ve Hazinenin üstlendiği yüke baktığımız zaman, 0 ila 20 milyon Türk Lirası ara
sında borçlu olan 259 019 vatandaşımızın toplam 869 milyar lira borcu olduğunu görüyoruz; 20 ilâ
40 milyon lira arasında borcu olan 20 606 vatandaşımızın da, aşağı yukarı, toplam 228 milyar lira
borcu vardır; 40 milyon liranın üzerinde -bunun miktarı belirtilmemiş, 500 milyon lira borcu olan
da olabilir- borcu olan vatandaş sayısı 10 bin, Hazinece üstlenilecek miktar ise 218 milyar liradır.
Kabaca bir kıyaslama yaptığımız zaman, 0 ilâ 20 milyon lira arasında borcu olan vatandaşımız için
Hazinenin ödediği 1 lira, 20 ilâ 40 milyon lira arasında borcu olan vatandaşımız için Hazinenin
ödediği para 5 liradır; 40 milyon liranın üzerinde borcu olan vatandaşımız için -burada sayı azal
makta, yük artmaktadır- Hazinenin üstlendiği yük ise 10 liradır. _ ' •
Bu çizelge, sadece Ziraat Bankasıyla ilgili olarak düzenlenmiş; tarım kredi kooperatifleriyle
ilgili bilgiler verilmemiştir. Tarım kredi kooperatiflerine, 0 ilâ 20 milyon lira arasında borcu olan
vatandaş sayısı 250 bin iken, 20 ilâ 40 milyon lira arasında borcu olan vatandaş sayısı -Ziraat Ban
kasına borcu olanların 2 katından fazla- 49 934'tür; 40 milyon liranın üzerinde borcu olan vatan
daş sayısı ise 10 bindir.
Burada, bir şey, bize bir ipucu vermektedir. Toprak reformu yapılmadığından dolayı, tarım re
formu yapılmadığından dolayı, küçük çiftçi, orta çiftçi, büyük çiftçi diye kabaca sınıflandırma ya
pıldığı zaman, 20 milyon lira ilâ 40 milyon lira arasında ve 40 milyon liranın üzerinde kredi alan
çiftçimiz, kesinlikle, mağdur olan, aç olan, yoksul olan çiftçi değildir.
Bu anlamda baktığımız zaman, tarım kredi kooperatiflerinden kredi alanların kıyaslamasını
yaptığımızda, 0 ilâ 20 milyon lira arasında borcu olanlara nazaran, 20 milyon lira ilâ 40 milyon li_ra arasında borcu olanlara karşı devletin çektiği cereme 10 kattır; 40 milyon liranın üzerinde kredi
alan, fazla kredi alan vatandaşlarımıza karşı Hazinenin ödediği cereme ise 20 kattır.
Şimdi, eğer Türkiye'de bir enflasyon yaşıyorsak, eğer Türkiye'de 1987 yılında 8-10 milyon li
raya traktör alabiliyorduysak, biz, 1987'lerden bu tarafa, namuslu olan vatandaşımızı, borcunu öde
yen vatandaşımızı göz önünde bulundurmayıp da, zaman zaman çok büyük krediler alma imkânı
nı bulmuş, hatta ve hatta üst kurumlardan, zaman zaman tüyolar...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Sürem bitti mi efendim?
BAŞKAN-Hayır, süreniz bitmedi, var efendim; buyurun.
URAL KÖKLÜ (Devamla) - ...alabilmiş ve bu kredileri alabilme fırsatını bulabilmiş insanla
rı mükafatlandırmak gibi bir durumla karşı karşıyaysak, biz, bu yoksul ve gerçekten dar gelirli çift
çimize iyilik yapmış olmuyoruz. Eğer, gerçekten, bu Parlamentodan, çiftçi kardeşlerimiz hakkın
da, onların durumlarını iyileştirme yönünde bir yasa çıkarmak istiyorsak, biz, en azından küçük ve
dar gelirli çiftçimizin tespitini yapıp, onlara devlet tarafından yapılması gereken sübvansiyonları,
onlara devlet tarafından verilmesi gereken kredileri kesmeden devam ettirelim ve borçlarını öde
melerinde onlara katkıda bulunalım; bu yönde, bu amaçla hazırlanmış bir tasarıyı hep beraber bu-134-
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radan geçirelim; ama, şimdi, tarım kredileri düşük faizlidir. Ben biliyorum, çiftçilik yaptım ve kre
di kullandım. 10 çuval gübre kullanmam gerekirken -yalan söylemeye mecburdum- bana, en azın
dan 200 çuval gübre gereklidir diye imza topluyordum; 200 çuval gübreyi alıp, bunun ancak 10 çu
valını kullanıyordum, 190 çuvalını piyasada satıyordum; yani, bu parayı düşük faizli kredi olarak
kullanıyordum; ben, küçük çiftçi olarak bunu yapıyordum; ama, başkası, bu gübrenin 10 kamyo
nunu kullanıyordu.
Şunu söylemek istiyorum: Bu, bizim hepimizin ayıbı.
SÜLEYMANHATİNOĞLU (Artvin)-Sahtekârlıkyapıyordu.

,

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Hayır... Hayır... Siz ne derseniz deyin; ben doğruyu söylüyorum.
Ben, sahtekâr değilim. Alnımın teriyle geçindim; boğazımdan geçen lokmanın hesabını veririm.
Çalıştım da geldim buraya.
Şunu söylemek istiyorum... (Gürültüler) Ben, on yıllık çiftçiyim. Lütfen... Rica ediyorum. Bu
rada, gerçekten yoksul çiftçimize iyilik yapacaksak, 8 milyon liraya traktör almış bir insan. Bugün,
bir traktör 1 milyar lira.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Köklü, zatı âliniz, konuşmanız esnasında "ben, buraya yanlışlıkla geldim"
ifadesinde bulundunuz. Onu bir tavzih ediniz efendim.
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Hayır efendim. "Yanlışlıkla gelmedim" dedim. Yanlış anlaşıl
mış.
SABRİ YAVUZ (Kırşehir) - Tesadüfen gelmedim demek istiyor.
BAŞKAN - Peki, ben düzeltiyorum o zaman.
Buyurun.
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Ben, buraya yanlışlıkla, tesadüfen gelmedim demek istedim.
Ben, on yıllık çiftçiyim; kesinlikle, konuyu biliyorum. Günde 15-20 saat çalışan bir insanım; aile
ce çiftçiyiz. Ben, çiftçilerin arasından geliyorum; 50 köyü gezdim geldim; kesinlikle, küçük çiftçi,
bu tür bir af beklentisinde değildir. Bugün gidin bakın, borcunu ödemeyen 100 vatandaş içinde be
nim ilçemden 1-2 vatandaş bulamazsınız.
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Ege'ye bakma sen; Anadolu'ya bak, Anadolu'ya!..
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Borcunu Ödeyen vatandaşımızı, biz burada cezalandırıyoruz;
ama, çiftçimize iyileştirme getireceksek, bu iyileştirmenin, küçük çiftçi lehinde, borcunu ödeyeme
yen çiftçi lehinde getirilmesinden yanayım. Çiftçinin yanındayım; ama, borcunu ödeyemeyen çift
çinin yanındayım; devletten krediyi alıp da borcunu ödememek gibi bir keyfiyete giren büyük çift
çinin yanında değilim.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)

,-

BAŞKAN - Sayın Köklü, aslında son düzeltme ifadeniz, düzeltilmeye muhtaç. Kimse buraya
yanlışlıkla gelmedi. Ben düzeltmiş olayım.
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, bazı konuları lütfen... Yani, biz buraya yanlışlıkla
gelmedik derken, hiçbirinizin yanlışlıkla geldiğini ima etmedim; ama, çiftçi olduğumu vurgulamak
istedim.
BAŞKAN - Efendim, sözlerin mefhumu muhalifleri vardır.
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Ama, lütfen yani... Ne olurSa olsun.
BAŞKAN - Başka söz talebi?..
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Sayın Erdal, buyurun.
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Sayın Başkan, gruplar konuştu, herkes konuştu; bu fa
sıl, hangi fasıl?
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda oturan arkadaşlarımız yakından takip edi
yorlar ki, bu maddeyle ilgili olarak kişisel söz talebinde, Sayın Köklü bulundu, konuştu; bir de Sa
yın Erdal bulundu, konuşacaklar.
Arz edebildim mi?
Buyurun Sayın Erdal.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan çiftçi
lerin borcunun affı konusundaki kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış
bulunuyorum. Bu vesileyle ,Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, çiftçimiz, yıllardan beri devletten kredi alarak bugüne kadar gelmiştir. Bu
krediler, tabiî, birçok faydalı hizmetlerde kullanıldı; ancak, faizli kredi olduğu için, çiftçimiz çok
sıkıntı çekti. Zaman zaman çiftçi borçlan affedildi; ancak, bu af, maalesef, bizim anladığımız ve
ya istediğimiz şekilde faydalı bir af olmadı. Biz, ,1974 yılında bir af çıkarmıştık, çiftçi lehinde bir
af çıkarmıştık, çiftçi borçlarının bütün faizlerini affetmiştik, anaparasını da taksite bağlamıştık. Fa
iz* karşılıksız olan bir gelirdir; çalışmadan elde edilen bir kazançtır. O bakımdan, faizin tamamını
affetmiştik ve çiftçimiz çok rahat etmişti. Ancak, bu yasa tasarısında, evet, af geliyor; ama, en azın
dan anapara kadar borç ödettiriyorsunuz, faiz ödettiriyorsunuz, yani anapara artı faiz veya anapara
eşittir faiz kadar para ödettiriyorsunuz. Sonra, bunun dışındaki faizle birlikte, birkısmının yüzde
50'sini, birkısmının daha fazlasını affediyorsunuz ve kurumlan da aymyorsunuz. O bakımdan, fay
dalı olmasına rağmen, bu af yasası, çiftçilerimize pek fazla bir ferahlık getirmeyecek.
Şimdi, tasarıdaki çiftçi borçlanna bakıyoruz; en fazla 40 milyon civarında borç var. Ancak,
yalnız 1995 senesinde, sıradan bir çiftçinin gübre alması için 50-60 milyon civarında bir para te
min etmesi gerekiyor. Yani, 50-60 milyon borçlanacak, bu parayla gübre alacak. Onu da, tabiî, dev
letten veya şahıstan faizle alıyor; onu ödeyemiyor; yani, bir sene içinde, şu affa uğrayan borcun da
ha fazlasını zaten çiftçi borçlanıyor. Şu aftan fazla bir yarar sağlanmayacağı kanaatindeyim; ancak,
gönül isterdi ki, anaparanın dışındaki faizin tamamı affolsun; şu sıkıntıdan, az da olsa, çiftçimiz
kurtulsun; ben, böyle temenni ediyorum. Yine de, az da olsa, çiftçimize bir faydası var.
Bu yasa tasarısının hayırlı olmasını temenni ediyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Erdal, teşekkür ediyorum.
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Madde üzerinde bir önerge var; okutuyorum: '
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 807 sıra sayılıkanun tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz.
Nurettin Tokdemir

Evren Bulut

Hatay

Edime

Osman Özbek

Nevzat Ercan

Konya

Sakarya

Muhtar Mahramh

Kadir Bozkurt

Tekirdağ

Sinop
-

136-

T.B.M.M.
B.104
25.4.1995
0:5
Madde 1. - Bu kanunun amacı; çiftçilere T.C. Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifle
rince açılmış bütün tarımsal krediler ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ziraî Donatım Kuru
mu, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünce kredili satılan to
hum. gübre, ilaç, hayvan, traktör, makine, alet ve edevat vb. tüm tanmsal üretim girdi ve ekipman
larının kredilendirilmesi bedellerinden doğan ve ilgili kurumların mevzuatına göre 2.1.1995 tarihi
ne kadar idarî ve kanunî takipteki hesaplara intikal etmiş veya etmesi gereken borçlarına ödeme ko
laylığı sağlamaktır.
Gerekçe: Haklarında idarî ve kanunî takip işlemi başlamadığı halde, bu işlemin başlaması için
gerekli koşulları taşıyanların da kanun kapsamına alınabilmeleri ve gerçekten ödeme güçlüğü için
de olanların daha açık olarak belirlenebilmesi amacıyla bu düzenlemeye gerek duyulmuştur.
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ YILMAZ OVALI (Bursa) - Prensip
olarak katılıyoruz , çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz.
BAŞKAN - Prensip olarak katılıyorsunuz.
Sayın Hükümet?..
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN - Önergeye Sayın Hükümet katıldı, Sayın Komisyon çoğunluğu olmadığı için ka
tılamadı.
Önerge sahiplerinden söz talebi?.. Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir.
1 inci maddeyi, kabul edilen değişiklik önergesi istikametindeki şekliyle, oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. .
URALKÖKLÜ (Uşak)-Karar yetersayısının aranmasını istiyorum.
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Sayın Köklü; maalesef, geç kaldınız.
Sayın milletvekilleri, 2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. — Borçları birinci madde kapsamına giren çiftçiler;
a) T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan zirai kredinin ana parası ile
birlikte ana parasına eşit miktardaki faizi 31.12.1995 tarihine kadar ödedikleri takdirde faiz ve mas
rafların kalan kısmı silinir. Ancak, faiz ana paraya eşit veya daha az ise, % 50'si silinir.
b) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna, Toprak Mahsul
leri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne olan borçlarının kayıtlı bakiyesini en geç
31.12.1995 tarihine kadar ödedikleri takdirde, faiz ve masrafların tamamı silinir.
c) (a) bendinde belirtilen kurumlara borcunu 3 ay içinde ödeyen çiftçilerin ödeyecekleri faiz
borcundan ayrıca % 10 oranında indirim yapılır.
BAŞKAN - Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; Anavatan Parti
si Grubu adına, Sayın Lutfullah Kayalar söz istemişlerdir.
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan; buyurun.
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö
rüşülmekte olan 807 sıra sayılı, çiftçi borçlarının faizlerinin kısmen affıyla ilgili kanun tasarısının
2 nci maddesi üzerinde, söz almış bulunuyorum.
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Muhterem arkadaşlar, tasarının 2 nci maddesinde, çiftçilerin Ziraat Bankasına, Tarım Kredi
Kooperatiflerine olan borç faizlerinin affıyla ilgili hususlar maddenin (a) bendinde ve Tarım İşlet
meleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Orman ve
Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne olan borçlarıyla ilgili faizlerin affıyla ilgili husus da (b) bendin
de düzenlenmiş. "••' :
Burada hemen söylemek istediğim husus şudur: Hükümetin teklif ettiği metinde, 20 milyon li
raya kadar borcu olanların, faiz ve masraflarının yüzde 50'si, 20 milyonla 40 milyona kadar olan
ların yüzde 35'i ve 40 milyon ve üzerindekilerin de yüzde 20'si affa sokulurken, Komisyonda ne ol
muşsa olmuş; acayip bir metin önümüze gelmiş bulunuyor. Acayip bir metin; çünkü, izah ettiğim
zaman takdir buyuracaksınız.
Bakın, 2 nci maddenin (a) bendinde "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan
ziraî kredinin ana parası ile birlikte ana parasına eşit miktardaki faizi 31.12.1995 tarihine kadar
ödedikleri takdirde faiz ve masrafların kalan kısmı silinir. Ancak, faiz ana paraya eşit veya daha az
s
ise, yüzde 50*si silinir" denilmektedir.
'.
Bu tasarıya ilave edilen metinden görüyoruz ki, en büyük borçlu sayısı, Ö ilâ 20 milyon ara
sında kredi alanlardadır ve sayıları da 259 bindir.
Şimdi, ben size, 20 milyona göre bir hesap yapacağım; bu maddeye göre, bakın ne çıkıyor:
Bir çiftçi 20 milyon borç almış; bu 20 milyona, diyelim ki 3-5 senede 100 milyon da faiz gel
miş; şimdi, biz, bu çiftçiye 100 milyonluk faiz ve masrafın 20 milyonunu ödetiyoruz, 80 milyonu
nu affa sokuyoruz.
Bir diğer çiftçi, 20 milyon kredi almış; bunun faizi ve masrafı 21 milyon olmuş; bu maddeye
göre bu çiftçi 20 milyon ödeyecek, 1 milyonu aftan faydalanacak.
Bir başka çiftçi, yine 20 milyon kredi almış -hep 20 milyon kredidir- bunun da faizi ve mas
rafı 20 milyon ise, bu 10 milyon ödeyecek, 10 milyon da affa girecek.
Bakın üç tane çiftçi, üçü de 20 milyon almış, cezaları muhtelif; birisi 20 milyon ödeyerek 80
milyon aftan faydalanacak, birisi 20 milyon ödeyerek 1 milyon aftan faydalanacak, birisi 10 mil
yon ödeyerek, 10 milyon aftan faydalanacak. Bu kadar adaletsiz ve haksız bir kanun olmaz.
Değerli arkadaşlar, bu, bir parti meselesi değil. Burada bir kanun çıkardık, 1992'de çıkarılan
3782 sayılı Kanun, 5.3.1992 tarihinde buradan çıkmış; ama, ben, nereye gittiysem, köylerimde bu
kanun hep şikâyet mevzuu oldu.
Bu kanunda bir husus vardı, aynı hata burada bir önergeyle yapıldı, şimdi onu söylüyorum: Es
ki kanunda " 1.2.1992 tarihine kadar idarî ve kanunî takip hesaplarına intikal eden" diyor. Çiftçi, bu
af kanununu duydu, parası var, af geliyor diye gidip ödemedi; ama, onun borçluluğu da banka nezdinde idarî ve kanunî takip hesabına intikal etmemiş. Parası olduğu halde, af geliyor diye; borcunu
ödemedi; ama aftan faydalanamadı, sonra, kat kat cezasıyla beraber ödedi. Hepiniz buna ait çok şi
kâyet aldınız. Bir sayın bakan burada "bu kanunu yanlış çıkardık, düzelteceğiz" dedi, üç sene son
ra, şimdi düzeltme noktasına geldi; 1992'den 1995'e geldik.
Şimdi, aynı hatayı burada yapıyoruz. 1 inci maddeye -anladığım kadarıyla- bir önergeyle "ida
rî ve kanunî takibe alınmış" ibaresi ilave edildi. Aynı hata burada yapılıyor; bu bir.
İkincisi; afta adalet yok, atıfette adalet yok. Bu kanun, Anayasa Mahkemesine giderse iptal
edilir. Söyledim size, 20 milyon borç alan, aynı köyde komşu olan 3 çiftçiden biri, 80 milyon af
tan faydalanıyor; biri 1 milyon aftan faydalanıyor; biri de 10 milyon aftan faydalanıyor. Bunlar
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komşu, birbirini bilen insanlar. Bunu nasıl izah edeceksiniz; biz nasıl izah edeceğiz! Burada adalet
neydi; Hükümetin getirdiğiydi veya daha adili de, faizleri tamamen affetmekti.
Bizim bir önergemiz var; dilerseniz desteklersiniz. Bu, büyük bir rakam değildir. Zaten Hazi
ne, 3 trilyonluk bir yükün altına giriyor. Gelin, bunun tamamını affa sokalım ye -bütün unsurlarıy
la, 5-6 trilyonluk bir maliyettir- çiftçiye bu desteği verelim. Bu kanun, bu haliyle çıkarsa; fevkala
de geniş şikâyete sebep olacak, birçok çiftçi, yine bundan faydalanamayacak ve bize beddua ede
cek. Dilerseniz, kanun tasarısını çekin, düşünelim, konuşalım. Plan ve Bütçe Komisyonu, burada
yanlış yapmış. Değerli arkadaşlarla konuştuk "efendim, geldi, bütün gruplar ittifak ettik" dendi;
ama, yanlışta ittifak etmişsiniz, adaletsizlikte ittifak etmişsiniz. Bunun yanlış olduğunu söylemek,
bizim de burada vazifemizdir.
Bakın, 3782 sayılı Kanun çıkarken, bir başka yanlış daha yapıldı. Osman Bey hatırlarlar, o za
man, ben gelip kendileriyle görüştüm 5 milyon tavan koydunuz, gelin, bunu 15-20 milyona çıka
ralım; 5 milyona -o zamanki parayla- bir traktörün lastikleri alınmaz, dedim; yapılmadı. Hem ida
rî ve kanunî takibe geçilmiş olma şartı hem de 5 milyon tavan sebebiyle, 5 milyon 1 lira kredi al
mış olan çiftçi, bundan faydalanamadı. Yani, tarım bir üretimdir -daha önceki konuşmamda da arz
ettim- tarıma, biz finansman desteği vermeye mecburuz; bunu, ister iktisadî bir üretim olarak gö
rün ister bir sosyal transfer olarak görün.
Bakın, bugün, Avrupa Birliğinde 60-70 milyar dolarlık bütçenin yüzde 60-70'i -aşağı yukarı
30-40 milyar dolar veya ECU- tarımın sübvansiyonuna gidiyor. OECD istatistiklerine baktım, Av
rupa ülkelerinin hepsinde, sanayileşmiş ülkelerde, tarıma fevkalade destek var. Biz ise, ilkönce,
çiftçinin canını çıkarıyoruz; buna hakkımız yok. Bizi besleyen, doyuran; memleketi, gıdada dışarı
ya muhtaç olmaktan kurtaran bu çilekeş insanlara, gelin, destek verelim. Zaten, son on yıldaki yük
sek faiz politikaları, çiftçiyi üretimden caydırdı. Bugün, birçok bölgede, mazot ve gübre yüzünden
ekim yapamayan çiftçiler var.
Değerli arkadaşlar, bu, bir parti meselesi değildir, bir millî meseledir. Ben, bunları size arz
edeyim dedim.
Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Kayalar; buyurum.
ANAP GRUBU ADINA LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Çiftçilerin, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Or
man ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Ka
nun Tasarısının 2 nci maddesinin görüşülmesi nedeniyle, Grubum adına söz almış bulunmaktayım;
bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.
Bilindiği gibi, üçbuçuk yıllık DYP-SHP Koalisyon Hükümeti dönemi içerisinde, belki de, 20
Ekim 1991 seçimlerinden önce verilen sözlerin, hiç tutulmadığı bir kesimle ilgili bir kanun tasarı
sını görüşmekteyiz.
20 Ekim seçimlerinden önceki dönemi hatırladığımız zaman, başta o günkü siyasî literatüre
geçmiş, 700 liraya mal olan mazotun, 2 100 liraya satıldığı, aradaki 1 400 liralık farkın, Anavatan
iktidarı tarafından, çiftçimizin, köylümüzün cebinden alındığı şeklinde iddilar bulunmaktaydı. Bir
diğer ifadeyle, çiftçimize, 2 100 liralık mazotun, ucuzlatılacağı çağrışımı yapılmış,ve bu şekilde
vaatte bulunulmuştu.
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Yine aynı şekilde, çiftçimizin girdileri içerisinde çok büyük bir kesimi teşkil eden gübre ko
nusunda da, gübreye, sürekli, fahiş oranlarda zam yapıldığı iddia edilmiş ve yine çiftçimize karşı,
gübre fiyatlarının da indirileceği doğrultusunda bir kanaat uyandıran vaatlerde bulunulmuştu.
Biraz önce değerli arkadaşlanmızm da bu kürsüden ifade ettikleri gibi, o günkü dönemlerde,
35 ilâ 50 milyon liraya satılan traktörler, pahalı olarak nitelendirilmiş, çiftçimizin, traktör alamadı
ğı iddiaları, sütekli gündeme getirilmiş, seçim meydanlarında bunlar vurgulanmış ve çiftçimize,
traktör ve ekipmanları noktasında da ucuzluk vaat edilmişti.
Şimdi, aradan üçbuçuk yıl geçmiş DYP-SHP Koalisyon Hükümetinin, şu kanun taşansın! gö
rüştüğümüz bugünkü dönemine baktığımız zaman, 2 100 liranın pahalı olduğu ve aradaki 1 400 li
ranın Anavatan hükümetleri tarafından çiftçinin cebinden alındığı iddia edilen mazotun, 2 100 li
radan, 18-19 bin lira mertebesine çıktığım görmekteyiz. Dolayısıyla, 70 yılda, 1 liradan, 2 100 li
ra mertebesine gelmiş olan mazot, üçbuçuk yıllık DYP-SHP Koalisyon hükümetleri döneminde, 2
100 liradan 18 bin lira mertebesine çıkanlarak, yüzde 900 oranında bir zam görmüş bulunmakta
dır. • ;
Aynı şekilde, gübredeki zamlar da buna paralel seyretmiştir. Tek bir gübrede örnek vermek
gerekirse; 20 Ekim 1991'de 770 lira olan DAP gübresi, şu anda 14 bin lira mertebesine ulaşmış,
yüzde 1 800 oranında, yani, 18 misli zam görmüş bulunmaktadır.
50 milyon liraya satılan değişik markadaki traktörlerin bugünkü piyasa değeri 800 milyon li
ra ile 1 milyar lira arasında değişmektedir. Baktığımız zaman, burada da zam oranı yüzde 2 000'dir;
20 misli zam görmüş bulunmaktadır. Dolayısıyla, üçbuçuk yıllık dönem içerisinde, cumhuriyet
tarihindeki en yüksek -üç rakamlı-enflasyon düzeyi olan yüzde 156, yüzde 160'lara ulaşan enflas
yon rakamlan, bir anlamda, çiftçimiz yönünden çok küçük rakamlar olarak kalmış bulunmaktadır.
Çünkü, çiftçimizi sektör olarak, kesim olarak ele aldığımız zaman, buradaki zam oranı -diğer bir
ifadeyle enflasyon oranı- biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, yüzde 900 ilâ 2 000 arasında
değişmektedir. Yani, en fazla mağdur olan, en fazla sıkıntıya düşen kesim, maalesef ve maalesef,
Türkiye nüfusunun yarısını teşkil eden ve çok zor şartlar altında hayatını kazanan 30 milyon
civarındaki çiftçi kesimimiz olmuş bulunmaktadır.
Şimdi, bunların dışında, bir başka gerçekleşmeyen vaat daha vardı, bu kanunumuzla da ilgili
olan vaat... Gene, o günleri hatırlarsak, bütün Türkiye'deki seçim meydanlarında, televizyonlarda
ve yazılı matbuatta, o günkü DYP ve SHFnin sayın liderlerinin, çiftçi kesimimize karşı "çiftçi
borçlan affedilecektir, tamamı silinecektir" şeklinde birtakım taahhütleri bulunmaktaydı. Nitekim,
daha sonra, bu şekilde borçların affına mütedair olan bir kanun da çıkanldı; ama, öyle bir kanun
çıkarıldı ki, bugün, gerçekten, köylere giden değerli değerli milletvekili arkadaşlanmızm çok
yakından şahit olduklannı ümit ettiğim gibi, hemen hemen hiçbir köyde, faydalanan insanın ol
madığı, olamayacağı bir kanun çıkarıldı; yani "5 milyon liraya kadar borcu olan -o da, sadece,
Ziraat Bankasına değil, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi vesaire toplam borcu 5 milyon
liraya kadar olan- çiftçilerimiz bundan faydalanacaktır" denildi. Diğer bir ifadeyle "biz söz verdik,
sözümüz yerine gelsin diye bir kanun çıkardık; ama, bundan kimsenin faydalanması mümkün
değildir" denildi. Neden; hatırlayabildiğim kadarıyla, o dönemde, sadece Tanm Kredi Kooperatif
lerinden verilen kredi miktarı 7 milyon liradan başlamaktaydı; dolayısıyla, 5 milyon lirada sınırlı
kalmak mümkün değildi. Onun için de, köylerimizde, bu kanundan faydalanan, hemen hemen, hiç
kimse bulunmamaktaydı. Şimdi, şu anda üzerinde görüştüğümüz tasarı -inşallah kanunlaştığı
zaman-böyle bir kanun olmayacaktır.
Kısaca özetlemeye çalıştığımız, en fazla mağdur olan kesim olarak gördüğümüz... Çift
çilerimiz -şu anda, Meclisteki bu tartışmalardan görüyorum ki, hiç kimsenin de bu konuda itirazı
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yoktur- bu tasandan, inşallah, ümit etmekteyiz ki, yeterli faydayı görürler. Ancak, üzerinde görüş
tüğümüz 2 nci maddede, öncelikle, haklı bir nedenle küçük bir değişiklik önermekteyiz. Ümit ediy
orum, değerli parti grupları, milletvekili arkadaşlarımız ve Hükümet buna katılırlar. Bu kanun
tasarısının, Meclisimize sevk tarihi 18.1.1995, yani, yılın başı; dolayısıyla da, metinde "31.12.1995
tarihine kadar, tahakkuk etmiş olan borç, anapara, ve sair faizler ödendiği takdirde" tabiri yer al
maktadır. Anavatan Partisi Grubu olarak, bunun "kanunun çıktığı tarihten sonraki bir yıl içerisin
de" şeklinde değiştirilmesi için, bir önerge hazırladık; bu önergemizin de tartışılarak kabul edil
mesini Yüce Meclisimize arz etmekteyiz.
Ancak, asıl üzerinde durduğumuz konu, bilindiği gibi, 20 Ekim 1991 tarihinden önce, bu af
kanunlarının çıkacağı vaat edilmişti; dolayısıyla da, o günkü dönemde borçlarını ödeyebilecek
durumda olan insanlarımız arasında, bu sözlere inanarak -güçlük içerisinde olanların dışında- borç
larım ödemeyenler de vardır. Borçlarını ödemeyenlerin müsebbibi de, bir anlamda kendileri değil;
bu şekilde sorumsuz vaatte bulunan siyasilerin olduğu da, çok açık; ama, acı bir gerçek olarak or
tadadır.
Bu şekilde borçlarını ödemeyenlerin mağduriyetlerinin de önlenmesi açısından, (a) fıkrasın
daki "faiz ana paraya eşit veya daha az ise, yüzde 50'si silinir" şeklindeki tabirle, "T.C. Ziraat Ban
kası ve Tanm Kredi Kooperatiflerinden alman ziraî kredinin anaparası ile birlikte anaparasına eşit
miktardaki faizi" şeklinde yer alan bölümle ilgili, sadece anaparanın ödenmesi, faizlerinin ise
tamamının silinmesi şeklinde bir değişiklik önergesini de, Anavatan Partisi olarak Yüce Meclise
takdim etmekteyiz. Bu önergemiz de kabul edildiği takdirde, gerçekten, bu af tasansıyla, belli bir
çiftçi kesimimizin sıkıntılannın bir kısmının hafifletileceğini ümit etmekteyiz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Kayalar...
LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) - Bağlıyorum efendim.
Özetlemek gerekirse: Özellikle, kanunun çıktığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bu kanunun
emrettiği hükümlerin yerine getirilmesini ve anaparanın dışındaki faizlerin tamamının da, bu kanun
tasansıyla kaldırılmasını teklif etmekteyiz. Bu konu, bu şekilde gerçekleştiği takdirde, gerçekten,
çiftçi kesimimizin -tekrar ifade ediyorum- belli bir kısmı, bu kanundan yararlanma imkânı elde
eder diye düşünmekteyiz.
Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralanndan alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Kayalar teşekkür ediyorum.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Özbek; buyurun.
DYP GRUBU ADINA OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) - Sayın Başkan/değerli arkadaş
larım; Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tanm Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım
Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasansımn 2 nci maddesi-komisyonun ittifakıyla kabul
edilen- hakkında görüşlerimi arz etmek istiyorum.
Sayın Lutfullah Kayalar Beyefendi, partimizin 20 Ekim 1991 tarihinden önce vatandaşlara
verdiği taahhütlerden bahsetti. Evet, seçimden evvel, çiftçi borçlannın faizlerinin affedilmesi
konusunda vaatler verilmişti. Biz, 21 Ekimden sonraki dönem içinde, 18 Mart 1992 tarihinde,
Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 5 milyon liraya kadar anapara borcu olan çift
çiler için bir af kanunu çıkarmıştık. O kanun tasarısı Mecliste görüşülürken, bunu daha genişletelim
demiştik; ama, o günleri, hatırlayınız, 1991 yılında alınan buğdayların parası çiftçilere ödenmemiş
ti. 1990 yılında satın alınan buğdaylarla beraber 1990-1991 yıllannda satın alınan pancar paraları
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da ödenmemişti. Sayın Başbakana, mart ayı geldi, hiç olmazsa şu hububatın parasını ödeyelim
dediğimde "Pancar paraları var, daha birçok kesime borç var" dediler. 1991 bütçesinde para kal
mamıştı, 1991 yılında birçok iş ihale edilmiş, taahhüte bağlanmış, 1992 yılı bütçesi yapılmamış...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Şimdi, bütçede ne kadar para var?
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Şimdi para mı var da...
OSMAN NURİ ÖZBEK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, bunu söylemek is
temiyorum; yani, maksat şudur ki; o vakit geniş tutulamadı. Şimdi, bu kanun tasarısıyla 20 Ekim
den evvelki, belki Uç beş sene, on sene evvelki borçlar da bunun içine giriyor.
Burada, 5 milyon liraya kadar borcu olan çiftçilerimizin faizleriyle ilgili -geçen konuşmamda
arz ettim- banka ve kooperatiflere 1,7 trilyon lira geldi. Bunun 950 milyar lirasını çiftçi ödedi, 750
milyar lirasını da Hazine ödemişti; ödemedi diye bir şey yoktur. 455 bin çiftçi o kanundan istifade
etti. Bu kanun, 1992 yılı sonuna kadar işledi. 1993 ve 1994 yılı ve şimdi de, şurada 4 aylık bir süre
geçti. 2 yıl 4 aylık bir süre içinde, eskiden gelen, 5 milyon liranın üstündeki borçların birkısım
faizini siliyoruz.
Bu kanun tasarısı, eğer yılbaşında kanunlaşabilseydi, 1 aylık süreyi, uygulama süresi olarak
tanımıştık. Takdir buyurursunuz ki, bugünlerde, nisan ayını bitiriyoruz ve önümüzde 8 aylık bir
süre kalıyor. 2 nci maddenin (a) ve (b) bentleriyle ilgili takrir verdik. Bu süreyi, gelecek yılın nisan
ayının 30'una kadar uzatmak suretiyle bir yıllık süreyi tamamlayalım istedik.
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Doğrudur!..
OSMAN NURİ ÖZBEK (Devamla) - Evet efendim.
Bu sebeple, burada, geçen sefer düşünülmeyen, Tarım Kredi Kooperatifleri dışında, Ziraî
Donatım, Toprak Mahsulleri Ofisi, TİGEM ve Or-Köy borçlarını da dahil ettik. Bu, son saydığım
4 kurumun, yalnız, aynî olarak verilen mallarının borçlarının anaparasını çiftçi ödeyecek, faizlerini
Hazine ödeyecektir.
"
'
Geçen sefer Hazineye yüklenen 750 milyar liranın dışında, eğer, Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatiflerinin borçluları olan 589 918 kişinin rki, bundan istifade edecek- Ziraat Ban
kasına 1.369 trilyon lira anapara borcu vardır. Tarım Kredi Kooperatiflerine, anapara olarak 1.4
trilyon lira borç vardır. Bunların ikisinin toplamı, 2 trilyon 770 milyar tutuyor. Bu rakam kadar da
faizini çiftçiler ödedikten sonra,, Hazineye yine bunun yükü, 3 trilyon 833 milyar lira oluyor.
TİGEM ve diğer üç kurum da dahil edildiği takdirde, bir de 4 aylık uzatma süresini de nazarı dik
kate alırsak, Hazineye yük 5.898 trilyon, yani, 5.9 trilyon oluyor. Bunun yanında çiftçi, 5.7 trilyon
lira para ödeyecek ve bunu -eğer uzatma süresiyle ilgili önergeyi kabul ederseniz- gelecek senenin
nisan ayının sonuna kadar ödemiş olacak.
Dolayısıyla, Hükümetimiz, gücünü, elindeki imkânları bu şekilde ifade ettikleri için, Bütçe
Komisyonunda tasarı tadilata uğrayarak, Sayın Bakanımızın da tensipleriyle bu şekilde bağlandı.
Tasarının bu şekilde çıkmasını Grup olarak takdirlerinize arz ediyorum efendim. (DYP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Özbek, teşekkür ediyorum.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Erdal, kişisel söz talebinde bulunuyorsunuz.
Buyurun.
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan, çift
çilerimizin devlete olan borçlanmn affıyla ilgili yasa tasarısının 2 nci maddesi üzerinde, şahsım
adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Sözlerime, bir konuyu açarak başlamak istiyorum. Anavatan Partisinin Değerli Sözcüsü Sayın
Kayalar konuşmalarında şu andaki Hükümeti tenkit ettiler, haklı olarak tenkit ettiler; ancak, onlann
döneminde de çiftçi eziliyordu, faizle borç alıyor ve ödeyemiyordu. Çiftçimiz o zaman rahattı da
şimdi değil mi; hayır, o zaman da rahat değildi ve eziliyordu, şimdi de rahat değil ve eziliyor. Zaten
faiz, çalışanın hakkını alıp, çalışmayana verme sistemidir. Anavatan Partisi döneminde faizle kredi
verildi ve bunun neticesinde çiftçi ezildi, şimdi de ezildi; yani, birbirinizden farkınız yok.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Sayın Erdal,çare ne?
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Çare: Faizsiz kredi vereceğiz. Biz, faizsiz'krediyi, 1980'den
önce 1974, 1975,1976 ve 1977 yıllannda verdik. Çiftçiye sorun, besiciye sorun, ne kadar rahat et
tiler. Biz, o zaman çiftçinin borç faizini tamamen kaldırmış ve anaparayı da takside bağlamıştık; o
zaman borçlu olan çiftçilerden sorarsanız, bunu söylerler. Onun için biz, çiftçinin borcunu affet
mekten korkmayız.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Bu tasarı kabul edilince de, zaten faizsiz oluyor.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ancak bir matematikçi bu maddedeki
tariflerin içerisinden çıkar; yani, burada bir cebir dersindeki gibi ifadeler kullanılmış. Çiftçinin faiz
borcunu affediyor musun affetmiyor musun; tek kelimeyle affediyorum veya şu kadarını af
fediyorum denilmesi lazım. Ancak, bu maddeye, göre, eğer çiftçi, anapara kadar faiz ödeyecekse,
anapara dışında kalan faiz affedilir; sonra, ödeyeceği faiz anaparadan az olursa, bunun yüzde 50'si
affolunur; sonra, bu borç, 31.12.1995'ten önce; yani, bu kanun çıktıktan sonra üç ay içerisinde
ödenirse, ödenecek faizin yüzde 10'u affolunur deniliyor; yani, burada, bir matematikçi gibi hesap
yapılmış; birçokları bundan anlamaz.
HAYDAR OYMAK (Amasya)-Anlar, anlar...
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Bizim bir hocamız vardı -eğer, yaşıyorsa Allah selamet ver
sin, öldüyse Allah rahmet eylesin- derdi ki "çocuklar, topluluk karşısında konuşurken, topluluğun
anlamadığı lisandan bahsederseniz, çok kıymetli insan derler, size saygı gösterirler."
Şimdi, şu tasarıya bakıyorum, anlaşılmıyor, millet de, ne muazzam bir yasa çıkıyor; hakikat
en, köylüyü kurtaracak diye seviniyor; halbuki basit. Nedir bu; köylünün faiz borcunu kaldırıyoruz.
Bu kadar basit olan şeyi, bir matematik formülü gibi böyle karmakarışık yazmakla büyük iş
yapıyoruz zannetmişsiniz; aslında hiç büyük bir iş değil.
Yine, çiftçi, borcu kadar faiz ödeyecek. Eğer zamanında ödeyemezse -ki, göreceksiniz
bazılarını ödeyemeyecek; çünkü, biraz önceki konuşmamda da arz etmiştim, bugün, gübre alan
çiftçi, borçla gübre almıştır, borçlanmıştır- eğer, harmanı kaldırınca bu borcu ödeyemezse ne ola
cak; şu andaki af kanununa göre de borcunu ödeyemeyecek, öbürünü de ödeyemeyecek. Ödeyeme
diği zaman ne yapacaksınız; aynen faizi katlayarak, bu insandan almaya çalışacaksınız; yani bu, af
tan ziyade, yarın zulüm olacak...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Sayın Başkan müsaade eder misiniz...
.

BAŞKAN - Buyurun.

,

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Aslında, köylünün durumunu tespit ettikten sonra, nasıl bir
af kanunu çıkarmamız lazım diye bir hesap yapılsaydı, bu yanlışlıklar olmazdı. Köylüye, çiftçiye
-
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sormadan hazırlanan bu tasarı böyle kanunlaşırsa, karışıklık olacağı kanaatindeyim. Sözümün son
özünü söylüyorum: Faizin tamamen kaldırılması, anaparanın alınması; benim görüşüm bu.
Yüce Meclise saygılar sunarlm. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Erdal teşekkür ediyorum.
Sayın Hatip, kişisel söz talebinde bulunuyorsunuz; buyurun.
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; görüşül
mekte olan 807 sayılı yasa tasarısının 2 nci maddesi üzerinde şahsî görüşlerimi arz etmek üzere
huzurunuzdayım; hepinizi hürmetle selamlarım.
Burada, bir hususu belirtmek istiyorum: Yasa tasarısında 2 Ocak 1995 tarihine kadar tahakkuk
eden borçlara ödeme kolaylığı getirileceği ve 2 nci maddede de değişiklik önergeleriyle 30 Nisana
çekilmesi düşünülen 31.12.1995 tarihine kadar ödenecek faizlerle ilgili bir kolaylık getiriliyor, (b)
fıkrasında "Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Toprak
Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne olan borçlarının kayıtlı bakiyesi
ni -Ocak 1995 başındaki borcun kayıtlı bakiyesini- en geç yıl sonuna kadar öderse, faiz Ve masraf
ların tamamı silinir" deniliyor. Yani, yılbaşındaki borçlarının kayıtlı bakiyesi ne demek: Anapara
artı faiz ve masraflar demek olsa gerek. Ödemesi durumunda bu kurumlara, borcunu, anaparasını,
faiz ve masraflarını geriye doğru -ödememi şse-1 Ocak ilâ 31 Aralık 1995 arasındaki faiz ve mas
raflarının tamamı silinmiş oluyor gibi anlıyorum. Böylece, biz burada, yine kısıtlı bir af getirmiş
oluyoruz; hem anaparayı ödetiyoruz hem de geriye doğru olan kayıtlı bakiyeyi ödetiyoruz; yani,
anapara artı faizi ödetiyoruz.
Muhterem milletvekilleri, biz, bu kanun tasarısının 2 nci maddesi üzerinde bir değişiklik tek
lifi verdik. Bunu hesap ettik, arkadaşlarımızla da görüşürken ısrarla anlatmaya çalıştık; fakat, iş,
Yüce Meclisin hakemliğine kalmış oluyor.
Ben, Sayın Cevat Ayhan Beyin izahatına ilaveten tekrar arz ediyorum: Hükümet, tasarısında,
20 milyonluk bir borç baz alındığı için bu rakamı veriyorum; 20 milyon liralık bir borcun cezası
eğer 100 milyon lira ise ve mükellef, borçlu olan vatandaş, bu kanun tasarısına göre, 20 milyon
lirasını öderse, bakiye 80 milyon lirası affedilirken; anapara borcu 20 milyon lira, cezası 21 milyon
lira olan, bir mükellefin, 20 milyon lirayı ödemesi halinde, 1 milyon lirasını affetmiş oluyoruz;
burada büyük bir adaletsizlik var. Keza, 20 milyon lira anapara borcu var, 20 milyon lira da faiz
borcu var. İşte, tasarıya göre faiz borcunun yüzde 50'si silineceği için, 20 milyon lira olan faiz bor
cunun 10 milyon lirasını ödeyecek, 10 milyon lirası affedilecek. Keza, 19 milyon lira cezası olsa,
bunun yarısı olan 9,5 milyon lirayı ödeyecek, 9 milyon lirası affa uğrayacak. Böyle bir adaletsizlik
olduğu için, biz, anaparasını ödediği takdirde, faizlerinin tamamının ödenmesi ve bu kademelemeye gidilmemesi için, bir değişiklik teklifi verdik.
HAYDAR OYMAK (Amasya) - O zaman, haksızlık giderilmiş olmaz ki!
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - En güzeli, adil düzen.
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, zaten, meseleyi kökünden hallet
mek istiyorsak, faizsiz krediyi bu memlekette yerleştirmekten başka çare yoktur; çünkü, çiftçi,
memleketin anaunsurudur; çiftçi, çalışırsa, ekerse, üretirse yüzümüz güler ve diğer sektörler de
harekete geçer.
Şimdi, gelin, burada, faizlerin tamamını affedelim ve de faizsiz kredi sistemi için önerdiğimiz
hususa, siz sahip çıkın; bir an evvel bu çıkmazdan kurtulalım. (RP sıralarından alkışlar)
Saygılar sunarım.

/
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BAŞKAN - Sayın Hatip, teşekkür ediyorum.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLl YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Baş
kan, bir açıklama yapmak istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun, Sayın Komisyonun bir talebi mi var?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLl YILMAZ OVALI (Bursa) - Değerli
Başkanım, değerli arkadaşlarım; bir tereddütü izale için söz aldım. Sayın Cevat Ayhan ar
kadaşımızın söylediğini, Sayın Hatip de tekrarladı.
Şimdi, bakın, ziraî kredilerde faiz oranı yüzde 43. Bileşik faiz hesabıyla, 1990 tarihinde, 20
milyon lira kredi alan bir çiftçinin borcu, 2.1.1995 tarihi itibariyle 169,6 milyondur.
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Anası ağlamış.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLl YILMAZ OVALI (Bursa) - 1991'de 20
milyon lira kredi alan bir çiftçinin, 2.1.1995 tarihi itibariyle borcu -ödenmemiş ise tabiî- 118,9 mil
yondur. 1992'de 20 milyon lira kredi alan çiftçinin borcu 83,2 milyondur. 1993'te 20 milyon lira
kredi alan bir çiftçinin borcu 58,2 milyondur. 1994'te 20 milyon kredi alan çiftçinin borcu 40,7 mil
yondur.
Şimdi, komisyonda kabul ettiğimiz şekliyle biz ne yapıyoruz; 1990'daki 169 milyonu,40 mil
yon olarak kapatıyoruz; 1991'deki 118 milyonu 40 milyon olarak kapatıyoruz; 1992'deki 83 mil
yonu 40 milyon olarak kapatıyoruz; 1993'teki 58 milyonu 40 milyon olarak kapatıyoruz; 1994'teki
40,7 milyonu 40 milyon olarak kapatıyoruz. Burada en mağdur olan, 1994'teki dilim; ama, bunun
çaresi yok. Öğrenci 4,4 alırsa, sınıfta kalıyor; 4,5 alırsa, sınıfı geçiyor. Bunu tam adaleüi yapmak
mümkün değil. 1995 başında 20 milyon lira kredi alan bir çiftçinin, bizim hesabımıza göre 28,6
milyon ödemesi lazım.
BAŞKAN - Bunların vadesi gelmemiş daha.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLl YILMAZ OVALI (Bursa)- Fakat,
yukarıdaki hesaba göre tam almayalım diye onu yüzde 50 indiriyoruz; 24,3 milyon olacak; hesap
bu.
İBRAHİM HALİL ÇELİK( Şanlıurfa) -Peki, 1980'den bu yana almamışsa?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLl YILMAZ OVALI(Bursa)- Zaten bun
lar, çok eski borçlar, 1992'den önceki borçlar, ödenemeyen borçlar; yani, artık bu çiftçi, bu parayı
ödeyemeyecek durumda ve ancak almayı tasarladığımız bu parayı ödeyebilecek durumda. Ödene
meyen bu kadar anapara ve bu kadar faizle, hem devlet zarar etmemiş olacak hem de çiftçi mağdur
olmamış olacak.
Arz ediyorum, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. Ancak, 7
adet önerge vardır; önergeleri görüşmeye başladığımız zaman, kalan süre içerisinde, önergeler ve
dolayısıyla madde üzerindeki çalışmayı tamamlamamız mümkün gözükmemektedir.
Bu sebeple, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 26 Nisan 1995 çarşamba günü saat
14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 23.47
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IX. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. -Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bakanlıkça Afyon'a yapılan yatırımlara ilişkin sorusu
ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5901)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun, Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için dela
letlerinizi saygılarımla arz ederim.
12.1.1995
Dri Gaffar Yakın
Afyon
1. 1992,1993 ve 1994 yıllarında Bakanlığınızca Afyon'da hangi yeni yatırımlara başlanılmış
tır? Aym dönemde bitirilen yatırımlar hangileridir?
'.

T.C.
Sağlık Bakanlığı

25.41995

Hukuk Müşavirliği
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/919
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi: 1.2.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5901-12742/46704 sayılı yazıları.
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın tarafından, Afyon'a yapılan yatınmlar ile ilgili olarak
verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerine arz ederim.
Dr. Doğan Baran
SağlıkBakanı

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın Afyon îlinde başlanılan ve tamamlanan sağlık yatınmlan
ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır:
Soru : "1992, 1993 ve 1994 yıllarında Bakanlığınızca Afyon'da hangi yeni yatırımlara başla
nılmıştır? Aynı dönemde bitirilen yatırımlar hangileridir?
Cevap : 1992, 1993 ve 1994 yıllarında Afyon İlimizde başlanılan yatınmlar ile, aynı dönem. de tamamlanan yatırımları gösteren listeler ilişikte sunulmaktadır.
Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır.
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2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinde yapılacak sağlık yatırımlarına ilişkin
sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5937)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
Soru: 1995 malî yılı yatırım programı çerçevesinde ve bakanlığınız sağlık projeleri dahilinde
Bilecik İli, ilçe ve köylerine yapılacak olan hastane, sağlık ocağı gibi yeni yatırımlar nelerdir? Ha
lihazırda devam etmekte olanlar nelerdir?
T.C.
Sağlık Bakanlığı

25.4.1995

Hukuk Müşavirliği
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/918
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 1.2.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5937-12811/46892 sayılı yazıları.
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından, Bilecik tünde yapılacak sağlık yatırım
ları ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerine arz ederim.
Dr. Doğan Baran.
Sağlık Bakanı
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Bilecik İlinde yapılacak sağlık yatırımları ile
ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır :
Soru : 1995 malî yılı yatırım programı çerçevesinde ve bakanlığınız sağlık projeleri dahilinde
Bilecik İli, ilçe ve köylerine yapılacak olan hastane, sağlık ocağı gibi yeni yatırımlar nelerdir? Ha
lihazırda devam etmekte olanlar nelerdir?
Cevap : Bilecik İlimizin sağlık alanındaki 1995 yılı yatırımlarını gösteren liste ile, Bilecik İli
Pilot Bölge uygulamaları çerçevesinde yapımı tamamlanan ve 29 902 373 556 TL hakediş ödenen
4 adet sağlık ocağı ve 15 adet sağlık evinin hangi ilçe ve köylerde yapıldığını gösteren listeler ili
şikte sunulmaktadır (EK - 1 ve 2).
Yine, Bakanlığımızca yürütülen Pilot Bölge uygulaması çerçevesinde Bilecik Devlet Hastane
si onarımı için bugüne kadar toplam 26 138 737 027 TL hakediş ödenmiş olup, bu hastanemizin
geçici kabulü 31.3.1994 tarihinde yapılmıştır.
Diğer taraftan, 2 Ocak 1995 tarih ve mükerrer 22159 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1995
yılı yatırım programında, ülke genelinde sağlık ocağı ve sağlık evi yatırımı yer almadığından, Bi
lecik İlimizde de 1995 yılında yeni sağlık ocağı veya sağlık evi yatırımının gerçekleştirilmesi söz
konusu değildir.

—147 -

Bilecik İli 1994 Yatinmlan

Başl.
bitiş

Proje

1994 yılı

B.İ.B.

tarihi

tutan

yatırımı

ödenek

İl toplamı

317 830

10794

10 125

Tedavi Hiz. Gn. Müd.

149 200

480

384

Proje
.

No.

İlçesi

İlgili daire

Karekteristigi

941001730

Bozüyük

Devlet Hastanesi

50YL+10D Loj.

94-97

51600

96

96

941001730

Osmaneli

Devlet Hastanesi

30Yt.+10D. Loj.

94-97

24400

96

96

941001730

Söğüt

Devlet Hastanesi

30Yt.+10D Loj.

94-97

24400

96

96

941001730

Pazaryeri

Devlet Hastanesi

30YI.+10D Loj,

94-97

24400

96

96

941001730

Gölpazân

Devlet Hastanesi

• 30 Yt.+10 D Loj. 94-97

24400

96

H*

911000120

Köy

Sağlık Evi

»

921000110

Merkez

Sağlık Ocağı

1

941000100

Köy

SağlıkEvi

9410001760

Merkez

Sağlık Müd. Hiz. Bin.

34 230

2674

lAdet

91-95

1 100

573

2-1 İl

92-95

4 600

1910

1910

2 Adet

94-97

2 230

94-97

26300

191

191
7640

Temel Sağ. Hiz. Gn. Md.

|

1

0

134400

7640

94-97

33 600

1910

1910'

Sağlık. Eğt. Gn. Md.

.

2101

94H021370

Bozüyük

Sağlık Meslek Lisesi

Gündüzlü

94H021370

Osmaneli.

Sağlık Meslek Lisesi

Gündüzlü

94-97

33 600

1910

1910

94H021370

Söğüt

Sağlık Meslek lisesi

Gündüzlü

94-97

33 600

1910

1910

94H021370

Pazaryeri

Sağlık Meslek Lisesi

Gündüzlü

94-97

33 600

1910

1 910

ACS-AP Gn. Md.

0

0

' 0

İdarî Malî L.D.Bşk.

0

0

0

(2 600)

(400)

Verem Svş. D. BŞk.

0

0

0

Sağlık Projesi Koor.

0

0

0

951000060

Merkez

Lojman İnşaatı

10 Daire

91-95

.
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Bilecik İlinde Yapımı Tamamlanan Sağlık Evleri ve Sağlık Ocakları
Sağlık Evleri
1. İlyasça - Yarhisar Sağlık Evi
2. Belenalan - Osmaneli Sağlık Evi
3. Sandayı - Pazaryeri Sağlık Evi
4. Bozcaarmut - Kınık Sağlık Evi
5. Gülümbe - Merkez Sağlık Evi
6. Aşağıarmutlu - Muratdere Sağlık Evi
7. Akpınar - Bozüyük Sağlık Evi
8. Bolath - Gölpazarı Sağlık Evi
9. Demirköy - Pazaryeri Sağlık Evi
10. Selimiye - Osmaneli Sağlık Evi
11. Osmaniye - Cihangazi Sağlık Evi
12. Yukanboğazköy - Yenipazar Sağlık Evi
13. Kümbet-Gökçeler Sağlık Evi
14. Harmanköy - İnhisar Sağlık Evi
15. Küplü-Merkez Sağlık Evi
Sağlık Ocakları
1. Yeşilkent Sağlık Ocağı
2. Bozüyük - Merkez Sağlık Ocağı
3. İstasyon - Bilecik Sağlık Ocağı
4. Bilecik - Merkez Sağlık Ocağı
3. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Felahiye-Acırlı Köyünün sağlık sorunla
rına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baranhn yazılı cevabı (7/5989)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Felahiye İlçesi Acırlı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı Do
ğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
19.1.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru : Köylümüzün sağlık sorunlarının kısmen de olsa karşılanabileceği sağlık ocağının yapı
mına kısa zamanda başlanılması düşünülmekte midir? Söz konusu sağlık ocağı ne zaman tamam
lanabilecektir?
T.C.
Sağlık Bakanlığı
25.4.1995
Hukuk Müşavirliği
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/925
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 16.2.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5989-12869/46978 sayılı yazıları.
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Felahiye-Acırlı Köyünün sağlık
ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Doğan Baran
Sağlık Bakanı
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Kayseri - Felahiye - Acırlı Köyünün
sağlık ocağı ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır :
Soru : Köylümüzün sağlık sorunlarının kısmen de olsa karşılanabileceği sağlık ocağının yapı
mına kısa zamanda başlanılması düşünülmekte midir? Söz konusu sağlık ocağı ne zaman tamam
lanabilecektir?
Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup;
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir.
Acırlı Köyümüzün nüfusu 1990 yılı genel nüfus sayımına göre 329 olup, bu köyümüzde sağ
lık evi bulunmaktadır. Acırlı Köyümüze bağlanabilecek köylerle birlikte toplam nüfusun 691 ol
ması ve bu toplam nüfusun sağlık ocağı planlamasına esas alınan kriter olan (5 00Ö)'den az olması
sebebiyle durumu, ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olan ve fakat
nüfusu yukarıda belirtilen kriterlere uymayan adı geçen köyümüze bu haliyle sağlık ocağı açılma
sı mümkün görülmemektedir..
4. -Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Felahiye-Karaşıh Köyünün sağlık ocağı
na ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baranhn yazılı cevabı (7/5990)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Felahiye İlçesi Karaşıh Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı Do
ğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
'•."-•
19.1.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru : 1989 yılında inşa edilen sağlık ocağına o günden bu güne hiç bir sağlık elemanı tayin
edilmemiş, hal böyle olunca da araç gereç ve malzeme takviyesinde de bulunulmamıştır. Bu ekono
mik değerin boş olarak bekletilmesi başta köylüler olmak üzere bizleri üzüntüye gark etmektedir.
Sağlık ocağının çalışır duruma getirilmesi ile bir sağlık elemanının acilen görevlendirilmesi
mümkünmüdür?
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/922
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

25.4.1995
.

.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 16.2.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5990-12870/46979 sayılı yazıları.
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayserî-Felahiye Karaşın Köyünün sağ
lık elemanı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Doğan Baran
Sağlık Bakanı
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Kayseri - Felahiye -Karaşıh Köyünün
sağlık personeli ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır :
Soru : "1989 yılında inşa edilen sağlık ocağına o günden bu güne hiç bir sağlık elemanı tayin
edilmemiş, hal böyle*olunca da araç gereç ve malzeme takviyesinde de bulunulmamıştır. Bu ekono
mik değerin boş olarak bekletilmesi başta köylüler olmak üzere bizleri üzüntüye gark etmektedir.
Sağlık ocağının çalışır duruma getirilmesi ile bir sağlık elemanının acilen görevlendirilmesi
mümkün müdür?"
:
Cevap : Sağlık kuruluşlarımızın, ihtiyaç duyulan personelin istihdamında ortaya çıkan ve çe
şitli sebeplere bağlı olan bazı imkânsızlıklardan dolayı, istenilen şekilde faaliyette bulunamamaları gibi olumsuz durumlar zaman zaman ortaya çıkabilmektedir. Ancak bu durumlar, devamlı olma
yıp arızîdir. Personel istihdamında karşılaşılan sıkıntılar giderilerek sağlık evlerimizin maksadına
uygun hizmet verir hale getirilmesine çalışılmaktadır.
Karaşıh Köyü, ilçe merkezine 9 km, Büyük Toraman Sağlık Ocağına 6 km. ve İsabeyli Sağlık
Evine 4 km. uzaklıkta olup, 1987-1990 yılları arasında geçici olarak temin edilen binada sağlık hiz
meti verilen bu köyümüzde sağlık evi inşaatı 1987 yılında başlatılmış ve Devletin de katkısıyla
25.2.1993 tarihinde tamamlanmıştır.
Personel yetersizliği sebebiyle daha sonra adı geçen köyümüze ebe tayini yapılamamış ise de;
malzemeleri halen mevcud bulunmaktadır. Personel istihdamında karşılaşılan sıkıntılar giderildiği
ölçüde Karaşıh Köyüne de ebe görevlendirilmesi'mümkün olacaktır.
Bu çerçevede; adı geçen köyümüze ebe görevlendirilmesi hususunda Kayseri Valiliğine tali
mat verilmiş olup, ayrıca, 1993-1994 öğretim yılı gündüzlü sağlık meslek liseleri mezunlarının atamaları ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir.
Bu maksatla 19.3.1995 tarihinde yapılan sınavı kazanan ebe adayları arasından da Kayseri Va
liliği emrine tayin yapılarak personel açığı giderilmeye çalışılacaktır.
5. - Kayseti Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Develi-Dereşimli Köyünün sağlık evi ihti
yacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5991)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Develi İlçesi, Dereşimli Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı
Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
19.1.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru : Köyün sağlık problemlerinin kısmen de olsa giderilmesi için köye bir sağlık evinin ya
pılması hususunda bir çalışmanız var mıdır? Söz konusu sağlık evinin faaliyete geçirilmesi 1995 ve
ya 1996 yılı içerisinde mümkün müdür?
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Sağlık Bakanlığı

25.4.1995

Hukuk Müşavirliği
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/923
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 16.2.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5991-12871/46980 sayılı yazıları.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Develi-Dereşimli Köyünün sağ
lık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Doğan Baran
Sağlık Bakanı
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Kayseri - Develi - Dereşimli Köyünün
sağlık evi ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır:
Soru : Köyün sağlık problemlerinin kısmen de olsa giderilmesi için köye bir sağlık evinin ya
pılması hususunda bir çalışmanız var mıdır? Söz konusu sağlık evinin faaliyete geçirilmesi 1995 ve
ya 1996 yılı içerisinde mümkün müdür?
Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup;
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın-,
daki 154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir.
Dereşimli Köyümüzün nüfusu 1990 yılı genel nüfus sayımına göre 287'dir. Hizmet yönünden
bağlı bulunduğu sağlık evine çok yakın bulunan ve yeterli sağlık hizmeti alan bu köyümüze bağla
nabilecek başka köylerimizin de bulunmaması sebebiyle durumu, ilgili mevzuat ve kriterler çerçe
vesinde incelenip değerlendirilmiş olan ve fakat nüfusu yukarıda belirtilen kriterlere uymayan adı
geçen köyümüze bu haliyle sağlık evi planlaması mümkün görülememektedir.
6. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, bir yazar tarafından ileri sürülen yolsuzluk id
dialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevâbı (7/6003)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Dr. Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevpalandıriİmasına delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
20.1.1995
Dr. Ahmet Feyzi İnceöz
Tokat
Sayın Bakan 15 Ocak 1995 Pazar günü Hürriyet Gazetesinde Emin Çölaşan Beyin köşe yazı
sında söz konusu ettiği "Şevki'nin raporları" isimli yazısının içinde Bakanlığınızın Teftiş Kuruluna
ait 9.12.1994 tarihli belgesinden Minik Kuş, dün yine geldi. Gagasında bir tomar belge...
Bunları da bir yerlerden toparlamış Minik Kuş, bana habire haber getirir. Ama bunları nere
den bulduğunu asla açıklamaz. "Minik Kuş bu açıdan çok sağlamdır" diyerek;
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1. Belgeye ait olduğu iddia edilen alıntılarla sayın yazarın şahsî kinini kusmasına vesile olan
bu belgeler Bakanlığınızdan uçuran Minik Kuşlar (!) dan haberdar mısınız?
2. Bu Minik Kuş tabiri ile bir Devlet memurunun küçültülmesine göz yumacak mısınız?
3. Eğer belgeler doğru ise mesleği doktor olan Sağlık Bakanı olarak; saygıdeğer, her türlü im
kânsızlıklarla boğuşarak doktorluk gibi sağlık savaşının mücadelesini veren meslektaşlarımızın
isimleri verilerek meslek onurlan başta olmak üzere şahsiyetlerinin rencide edilmesinden rahatsız
lık duyacağınızı umarak ve velevki henüz kusurları tespit edilmeden peşinen mahkûm edilmeleri
karşısındaki tutumunuz ne olacaktır?
4. Politik mücadelenizi böyle uydurma teftiş kurulu raporlarına dayanak yapma yanlışlığına
düşecek misiniz?
5. Zatıalinizin doktorluk mesleğini ön planda tutan yaklaşımınızla psikolojik yönden sıkıntısı
olduğu bilinen bu tip raporlara karşı tutumunuz ne olacaktır?
' T.C.
Sağlık Bakanlığı
. .. \ 25.4.1995
Hukuk Müşavirliği
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/920 V
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 16.2.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6003-12899/47081 sayılı yazıları.
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi înceöz tarafından, bir yazar tarafından ileri sürülen id
dialar ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
•
Dr. Doğan Baran
Sağlık Bakanı
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi înceöz'ün bir yazar tarafından ileri sürülen iddialar ile
ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır:
Sorular:
Sayın Bakan 15 Ocak 1995 Pazar günü Hürriyet Gazetesinde Emin Çölaşan Beyin köşe yazı
sında söz konusu ettiği "Şevkinin raporlan" isimli yazısının içinde Bakanlığınızın Teftiş Kuruluna
ait 9.12.1994 tarihli belgesinden "Minik Kuş, dün yine geldi. Gagasında bir tomar belge...
Bunlan da bir yerlerden toparlamış Minik Kuş, bana habire haber getirir. Ama bunlan nere
den bulduğunu asla açıklamaz. Minik Kuş bu açıdan çok sağlamdır" diyerek;
1. Belgeye ait olduğu iddia edilen alıntılarla sayın yazann şahsî kinini kusmasına vesile olan
bu belgeler Bakanlığınızdan uçuran Minik Kuşlar (!) dan haberdar mısınız?
2. Bu Minik Kuş tabiri ile bir Devlet memurunun küçültülmesine göz yumacak mısınız?
3. Eğer belgeler doğru ise mesleği doktor olan Sağlık Bakanı olarak; saygıdeğer, her türlü im
kânsızlıklarla boğuşarak doktorluk gibi sağlık savaşının mücadelesini veren meslektaşlanmızın
isimleri verilerek meslek onurlan başta olmak üzere şahsiyetlerinin rencide edilmesinden rahatsız
lık duyacağınızı umarak ve velevki henüz kusurları tespit edilmeden peşinen mahkûm edilmeleri
karşısındaki tutumunuz ne olacaktır?
4. Politik mücadelenizi böyle uydurma teftiş kurulu raporlarına dayanak yapma yanlışlığına
düşecek misiniz?
5. Zatıalinizin doktorluk mesleğini ön planda tutan yaklaşımınızla psikolojik yönden sıkıntısı
olduğu bilinen bu tip raporlara karşı tutumunuz ne olacaktır?
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Cevaplar: Rize Valiliğince Bakanlığımıza yazılan 18.10.1994 tarih ve 1070/1263 sayılı yazı
da; Belediye Başkanı Şevki Yılmaz'ın çeşitli tarihlerde istirahat raporu aldığı, bunların tarihlerinin
millî bayramlara rastlamasının basın organları ve halkın dikkatini çektiği ve şikâyetlere vesile ol
duğu, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğünün konuyu titizlikle incelediği ve fakat bu konuda muhakkiklik yapabilecek nitelik ve deneyim sahibi personellerinin bulunmadığı belirtilerek, söz konusu
raporların usûl ve fenne uygun olup olmadıklarının bir Bakanlık Müfettişi tarafından incelenmesi
talep edilmiştir.
Rize Valiliğinin bu talebi üzerine görevlendirilen Bakanlığımız Müfettişi tarafından yapılan
inceleme ve soruşturma neticesinde tanzim olunan Raporda; hakem hastane olan Ankara Numune
Hastanesi, Rize Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Kararı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis
Laboratuvarı Ekspertiz Raporu gibi somut belgeler ve yeminli tanık ifadeleri ile, adı geçen sayın
belediye başkanına verilen raporların usule ve fenne aykırı olduğu yolunda kanaat belirtilmiş ye de
ğişik tarihlerde usule, fenne ve gerçeğe aykırı rapor düzenleyen görevlilerin fiillerine uyan 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının D/f bendi gereğince (1)
yıl süre ile kademe ilerlemelerinin durdurulması cezası ile tecziyelerinin uygun olacağı yolunda ka
naat belirtilmiştir.
Söz konusu rapor gereği yapılmak üzere Bakanlığımızın ilgili birimlere intikal ettirilmiş ve
görevliler hakkında müfettiş tarafından getirilen teklifler istikametinde işlem yapılmıştır.
Ayrıca, aynı müfettiş tarafından tanzim olunan fezleke gereği yapılmak üzere Rize Valiliğine
ve İçişleri Bakanlığına da intikal ettirilmiştir. (Kusurlu bulunan tabipler hakkında lüzumu muhake
me kararı verildiği, Rize Valiliğinin 30.1.1995 tarih ve 179/737 sayılı yazısından anlaşılmaktadır)
Görüldüğü üzere; kusurları tespit edilmeden hiç bir görevlinin peşinen mahkûm edilmesi söz
konusu olmayıp; tanzim edilen rapor ve fezleke gereğince işlem yapılmak üzere ilgili diğer merci
lere de intikal ettirildiğinden, söz konusu raporlar hakkındaki bilgilerin Bakanlığımız mensupları
tarafından basına verilip verilmediğini tespite imkân bulunmamaktadır.
7. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı Çördüklü Köyünün sağlık per
soneli ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/6015)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Çördüklü Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı
Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
20.1.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru : Özel idare ve köylü işbirliği ile yapılan sağlık evinde sağlık elemanı bulunmamaktadır.
1995 yılı içerisinde sağlık evine sağlık elemanı atamasının yapılması mümkün müdür?
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25.4.1995

Hukuk Müşavirliği
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/921
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 16.2.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6015-12911/47093 sayılı yazıları.
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Pınarbaşı-Çördüklü Köyünün
sağlık elemanı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
. - > . ' . -

Dr. Doğan Baran
Sağlık Bakanı

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Kayseri - Develi - Çördüklü Köyünün
sağlık personeli ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır :
Soru :Özel idare ve köylü işbirliği ile yapılan sağlık evinde sağlık elemanı bulunmamaktadır.
1995 yılı içerisinde sağlık evine sağlık elemanı atamasının yapılması mümkün müdür?
Cevap: Sağlık kuruluşlarımızın, ihtiyaç duyulan personelin istihdamında ortaya çıkan ve çeşit
li sebeplere bağlı olan bazı imkânsızlıklardan dolayı, istenilen şekilde faaliyette bulunamamalan gi
bi olumsuz durumlar zaman zaman ortaya çıkabilmektedir. Ancak bu durumlar, devamlı olmayıp
arızidir. Personel istihdamında karşılaşılan sıkıntılar giderilerek sağlık evlerimizin maksadına uygun
hizmet verir hale getirilmesine çalışılmaktadır.
Bu çerçevede; Kayseri-Pınarbaşı-Çördüklü Köyü sağlık evine ebe gönderilmesi hususunda
Kayseri Valiliğine talimat verilmiş olup, ayrıca, 1993-1994 öğretim yılı gündüzlü Sağlık Meslek Li
seleri mezunlarının atamaları ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir.
Bu maksatla, 19.3.1995 tarihinde yapılan sınavı kazanan ebe adayları arasından da Kayseri Va
liliği emrine tayin yapılarak personel açığı giderilmeye çalışılacaktır.
8. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı Kavlaklar Köyünün sağlık evi
ve lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/6040)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Pırarbaşı İlçesi, Kavlaklar Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı
Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
24.1.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Sorular:
Sağlık evi binası ve sağlık elemanının oturacağı yer olmadığı için köye atanan sağlık eleman
ları köyde hizmet verememekte ve başka yerlere tayin istemektedirler.
Köyün sağlık sorunlarının kısmen de olsa giderilmesi için gerekli olan sağlık evi ve lojmanın
ne zaman yapılabilmesi düşünülmektedir? Bu konuda şu ana kadar ne tür girişimlerde bulunulmuş
tur?
T.C.
Sağlık Bakanlığı

"

25.4.1995

Hukuk Müşavirliği
Sayı:B.10.O.HKM.0.00.0O.00-9239/926

,

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 16.2.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6040-12957/47197 sayılı yazıları.
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Pınarbaşı-Kavlaklar Köyünün
sağlık evi ve lojman ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Doğan Baran
Sağlık Bakanı
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Kayseri - Pınarbaşı - Kavlaklar Köyünün
sağlık evi ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır:
Soru:
Sağlık evi binası ve sağlık elemanının oturacağı yer olmadığı için köye atanan sağlık eleman
ları köyde hizmet verememekte ve başka yerlere tayin istemektedirler.
/
Köyün sağlık sorunlarının kısmen de olsa giderilmesi için gerekli olan sağlık evi ve lojmanın
ne zaman yapılabilmesi düşünülmektedir? Bu konuda şu ana kadar ne tür girişimlerde bulunulmuş
tur?' ..':•".',
Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup;
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönergenin {kinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7
biri) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlık evi kurulabilmektedir.
Kayıtlarımızın tetkikinden; Kavlaklar Köyüne sağlık evi planlamasının yapıldığı, ancak geç
miş yıllar yatırım programlarında yer almaması sebebiyle hizmet binası inşaasının gerçekleştirile
mediği anlaşılmıştır.
2.1.1995 tarih ve mükerrer 22159 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1995 yılı yatırım prog
ramında da, ülke genelinde sağlık ocağı ve sağlık evi yatırımı yer almadığından, Kavlaklar Köyü
nün sağlık evi hizmet binasının inşaası ileriki yıllar yatırım programlarında gerçekleştirilmeye ça
lışılacaktır.
9. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Demircibren Köyünün sağlık
evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/6041)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri tli, Pırarbaşı İlçesi, Demirciören Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Ba
kanı Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
24.1.1995
Salih Kapusuz
'
Kayseri
S o r u

:

'

•

•

;

•

Köylünün sağlık sorunlarına kısmen destek verecek bir sağlık evinin yapılabilmesi konusunda
Bakanlığınızın bir girişimi var mıdır?
Söz konusu sağlık evinin ne zaman hizmete girmesi düşünülmektedir?
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;

Sağlık Bakanlığı

25.4.1995

Hukuk Müşavirliği
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/927
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 16.2.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6041-12958/47198 sayılı yazılan.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Pınarbaşı-Demirciören Köyü
nün sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Doğan Baran
Sağlık Bakanı
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Kayseri - Pınarbaşı-Demirciören Köyünün
sağlık evi ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır:
Soru : Köylünün sağlık sorunlarına kısmen destek verecek bir sağlık evinin yapılabilmesi ko
nusunda Bakanlığınızın bir girişimi var mıdır?
Söz konusu sağlık evinin ne zaman hizmete girmesi düşünülmektedir?
Cevap: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Kanu
nun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; bu
Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkındaki
154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 bin) nü
fusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte herhangi bir
sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden talep gelmesi
halinde, sağlık evi kurulabilmektedir.
Demirciören Köyümüzün nüfusu 1990 yılı genel nüfus sayımına göre 190'dır. Hizmet yönün
den bağlı bulunduğu sağlık evine çok yakın bulunan ve yeterli sağlık hizmeti alan bu Köyümüze
bağlanabilecek başka köylerimizin de bulunmaması sebebiyle durumu, ilgili mevzuat ve kriterler
çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olan ve fakat nüfusu yukarıda belirtilen kriterlere uymayan
adı geçen Köyümüze bu haliyle sağlık evi planlaması mümkün görülememektedir.
10.- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-A.Borandere Köyünün sağlık
evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/6042)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Pırarbaşı İlçesi,A. Borandere Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Ba
kanı Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. .
24.1.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru : Köylünün sağlık sorunlarına kısmen destek verecek bir sağlık evinin yapılabilmesi ko
nusunda Bakanlığınızın bir girişimi var mıdır? Söz konusu sağlık evinin ne zaman hizmete girmesi
düşünülmektedir?
- 157 -

T.B.M.M.

B:104
• • •

T.C.

25.4.1995

0:5

':

Sağlık Bakanlığı

25.4.1995

Hukuk Müşavirliği
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/924
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 16.2.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6042-12959/47199 sayılı yazıları.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Pınarbaşı-A.Borandere Köyü
nün sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Doğan Baran
SağlıkBakanı
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Kayseri -Pınarbaşı -A.Borandere Köyünün
sağlık evi ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır:
Soru : Köylünün sağlık sorunlarına kısmen destek verecek bir sağlık evinin yapılabilmesi ko
nusunda Bakanlığınızın bir girişimi var mıdır? Söz konusu sağlık evinin ne zaman hizmete girmesi
düşünülmektedir?
Cevap: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Kanu
nun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; bu.
Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkındaki,
154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 bin) nü
fusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte herhangi bir
sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden talep gelmesi
halinde, sağlık evi kurulabilmektedir,
Aşağı Borandere Köyümüzün nüfusu 1990 yılı genel nüfus sayımına göre 287'dir. Hizmet yö
nünden bağlı bulunduğu sağlık evine çok yakın bulunan ve yeterli sağlık hizmeti alan bu Köyümü
ze bağlanabilecek başka köylerimizin de bulunmaması sebebiyle durumu, ilgil imevzuat ve kriterler
çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olan ve fakat nüfusu yukarıda belirtilen kriterlere uymayan
âdı geçen Köyümüze bu haliyle sağlık evi planlaması mümkün görülememektedir.
11. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı-Kayaaltı Köyünün sağlık oca
ğı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Doğan Baranhn yazılı cevabı (7/6061)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Pırarbaşı İlçesi-Kayaaltı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı
Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
24,1.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru : Köylümüzün sağlık sorunlarının kısmen oturduğu mahalde çözülebilmesi için gerekli
olan, sağlık ocağının yapılması konusunda Bakanlığınızca şu ana kadar bir etüt yapılmış mıdır?
Köyün bu ihtiyacının ne zaman giderilmesi düşünülmektedir?
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Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/930
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

0:5
25.4.1995

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 16.2.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6061-12994/47336 sayılı yazıları.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Pınarbaşı-Kayaaltı Köyünün
sağlık ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Doğan Baran
Sağlık Bakanı
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Kayseri - Pınarbaşı -Kayaaltı Köyünün
sağlık ocağı ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır :
Soru : Köylümüzün sağlık sorunlarının kısmen oturduğu mahalde çözülebilmesi için gerekli
olan, sağlık ocağının yapılması konusunda Bakanlığınızca şu ana kadar bir etüt yapılmış mıdır?
Köyün bu ihtiyacının ne zaman giderilmesi düşünülmektedir?
Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Kanu
nun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup; bu
Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkındaki
154 sayılı Yönergenin İkinci Bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7 bin) nü
fusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfûsu bu kriterlere uymamakla birlikte herhangi bir
sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden talep gelmesi
halinde, sağlık evi kurulabilmektedir.
Toplam 3864 nüfusa hizmet veren Aşağı Kızılçevil Sağlık Ocağından ve bu sağlık ocağına bağ
lı Olukkaya sağlık evinden hizmet alan Kayaaltı Köyümüzün nüfusu 1990 yılı genel nüfus sayımı
na göre 662'dir. Kayaaltı Köyümüzün bağlı bulunduğu sağlık ocağından yeterli sağlık hizmeti alma
sı ve nüfusunun sağlık ocağı planlamasına esas alınan kretir olan (5 000)'den az olması sebebiyle du
rumu, ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olan ve fakat nüfusu yuka
rıda belirtilen kriterlere uymayan adı geçen Köyümüze bu haliyle sağlık ocağı açılması mümkün gö
rülmemektedir.
12. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbaşı- Y. Yassıpınar Köyünün gölet
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6138)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Y. Yassıpınar Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet
Bakanı Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim.
1.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Sorular: 1. Köylümüz, hayvanlarını rahatlıkla sulayabilmek için, acil olarak bir gölete ihtiyaç
duymaktadır. Söz konusu göletin yapımı için Bakanlığınızca gerekli çalışmaların başlatılması
mümkün müdür?
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2. Köyde sondaj çalışmalarının yapılabilmesi için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Söz
konusu sondaj çalışmalarının 1995 yılı içerisinde bitirilebilmesi mümkün müdür?
.T.G .
'
,/ '
Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı: B.02.0.014/407
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi: 27.3.1995 tarih,A.0LÖ.GNS.Ö. 10.00.02-7/6138-13096/47666 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.

,

1. Pınarbaşı - Y. Yassıpmar Köyünün hayvan içme suyu göleti konusu 1995 yılı ön etüt prog
ramında yer almakta olup, etüt neticesine göre işlem yapılacaktır.
2. Sondaj talebi içme suyu veya sulama suyu temini amaçlı olup, olmadığı belirlenemediğin
den işlem yapılamamıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
13. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Pınarbası- Yağlıpınar Köyünün yol so
rununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6143)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Yağlıpınar Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Ba
kanı Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasınm teminini saygılanmlâ arz ede
rim.
1.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru:
Pınarbaşına Yağlıpınar Köyünü bağlayan 8 km'lik yolun kumlanarak asfaltlanması, ilkbahar
mevsiminde bataklık haline dönüşen Büyük Yazı Mevkiinde tedbir olarak kanalların açılması, yol
suzluk nedeni ile etkilemeyen çok verimli bir saha olan Kırmızı Dere Mevkiisine ulaşım için bir
yol yapılması, hem sulama hem de hayvanların sulanması için elverişli olabilecek bir goletin yapıl
ması ile yeraltı sularından yararlanabilmek için gerekli etüt çalışmalarının başlatılması mümkün
müdür?
•'.•..,.'.'..

••

••

:

T.G

-,

Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı: B.02.0.014/413
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi: 27.3.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6143-İ3101/47671 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili. Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
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Pınarbaşı - Yağlıpınar Köyünün;
1. Standartlara uygun olan stabilize kaplamalı yolunun asfaltlanması ileriki yıllar programla
nnda değerlendirilecektir.
Arazi yollan yapımını Genel Müdürlüğümüz görev alanı dışında bulunduğundan herhangi bir
işlem yapılamamıştır.
.
2. Sulama suyu temini konusunda proje çalışmalan tamamlanmış olup, bütçe imkânları dahi
linde ileriki yıllar programlannda değerlendirilecektir. Gölet konusunun tetkiki için Kayseri Köy
Hizmetleri Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, tetkik neticesine göre işlem yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
14. -Kayseri Milletvekili Salih Kopuşumun, Kayseri-Tomarza Söğütlü Köyünün içme suyu so
rununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6150)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli.Tomarza ilçesi, Söğütlü Köyü ile ilgili aşağıdaki sorulanının Sayın Devlet Bakanı
Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılanmla arz ederim.
2.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Sofu:
içme suyu noktasında büyük bir sıkıntı yaşayan köylümüzün mağduriyetinin acilen giderilme
si ile hayvanlann sulanmasında kullanılan şu anda su tutmadığından dolayı yararlanılamayan göletin kullanılır hale getirilmesi hususunda gerekli girişimlerde bulunulması mümkün müdür?
T.C.
Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı: B.02.0.014/420
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi: 27.3.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6150-13108/47678 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Tomarza-Söğütözü Köyünün içme suyu ihtiyacı çeşmeli sistemle karşılanmakta olup, şebeke
li tesis yapılması teknik şartnameye uygun olmadığından yıl içinde etüdü yapılarak, ihtiyaç görül
düğü takdirde menbaa ve çeşme ilavesi yapılacaktır.
,.
Gölet konusunun yerinde tetkiki için Kayseri 4 üncü Bölge Müdürlüğüne gerekli talimat ve
rilmiş olup, tetkik neticesine göre işlem yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
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75. -r Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza Yeşilbağ Köyünün içme suyu
şebekesi ve yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6151)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İlijbmarza ilçesi, Yeşilbağ Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Baka
nı Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
3.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru:
Köyde içme suyu şebekesi olmadığından dolayı sular yetersiz kalmaktadır. Köyün içme suyu
şebekesine kavuşabilmesi ile köyü Tomarza ilçesine bağlayan yoluna stabilize edilmesi konuların
da Bakanlığınızca gerekli girişimlerin başlatılması ve bu surette köylümüzün mağduriyetinin gide
rilmesi mümkün müdür?
T.C. '
Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı": B.02.0.014/409
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi: 27.3.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6151-13109/47679 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Tomarza - Yeşilbağ Köyünün;
1. içme suyu ödenek yetersizliği nedeniyle 1995 yılı yapım programına alınamamış olup, ila
ve ödenek temin edildiği takdirde değerlendirilecektir.
2. Tomarza - Yeşilbağ - Örencik - Ilt. Çöklekçi - Yeşilbağ köy yolunun onarımı 1995 yılı ya
pım programında yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
16. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Hacıpaşa Köyü yoluna ilişkin
sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6154).
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri tli,Tomarza ilçesi, Hacıpaşa Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Baka
nı Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
3.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru :
Oldukça bozuk olmasından dolayı ulaşımda zorluklar yaşanan köy yollarında 1995 yılı içeri
sinde bir onarım yapılması mümkün müdür?
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T.C.
Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı: B.02.0.014/417
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

.

İlgi: 23.3.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6154-13112/47682 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Tomarza - Hacıpaşa Köy yolunun onarımı 1995 yılı onarım programında yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
17.- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarıoğlan-Keklioğlu Köyünün içme suyu
ve yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı EsatKıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6155)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Sanoğlan İlçesi, Keklikoğlu Köyü ile ilgili aşağıdaki sorulanmm Sayın Devlet
Bakanı Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasmın teminini saygılanmla arz ede
rim.
2.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru:
Keklikoğlu Köyünün kendisine yakın dört köy ile olan müşterek yolun asfaltlanması, Kekli
koğlu Köyünün arazi yollarının yapılması ile yetersiz olan içme suyunun temini hususunda gerek
li olan çalışmaların 1995 yılı içerisinde başlatılması mümkün müdür?
T.C.
Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı: B.02.0.014/414
Konu : Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6155-13113/47683 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru .önergesi incelenmiştir.
Sanoğlan - Keklikoğlu Köyünün;
1. İhtiyacını karşılayacak kapasitede şebekeli sistem içme suyu mevcuttur. Ancak içme suyu
nun amacı dışında kullanılması sonucu sistem yetersiz kalmaktadır.
2. Köy yolunun asfalt kaplaması bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değer
lendirilecektir.
Arazi yolları ise köy yolu ağımızda yer almadığından herhangi bir işlem yapılamamıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
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18. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Çayanlı Köyünün içme suyu şe
bekesi ve sulama suyu kanallarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı(7/6156)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli,Tomarza ilçesi, Çayanlı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Baka
nı Esat KıraÜıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasının teminini saygılanmla arz ederim.
3.2.1995
Salih Kapusuz
'Kayseri
Sorular:
1. Köyün içme suyu şebekesinin yapılması konusunda Bakanlığınızca şu ana kadar yapılmış
bir çalışma var mıdır? İçme suyu şebekesinin yapılmasına başlanması hangi tarihte mümkün olabi
lecektir?
2. Arazilerin sulanması için sulama kanallarının tesis edilmesi hususunda bir etüt çalışmasına
başlanılması ve sonra sulama kanallannm yapılarak köylUnün tanmsal üretiminin artınlmasma des
tek verilmesi mümkün müdür?
T.C. '
Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı: B ; 0 2 . 0 . 0 1 4 / 4 0 8

Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6156-13114/47684 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Tomarza - Çayanlı Köyünün;
1. İçme suyu projesi ödenek yetersizliği nedeniyle 1995 yılı yapım programına alınarriTnış
olup, ilave ödenek temin edildiği takdirde değerlendirilecektir.
2. Sulama suyu kanalı yapılması hususunda tetkik için mahalline gerekli talimat verilmiş
olup, tetkik neticesine göre işlem yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat KıraÜıoğlu
Devlet Bakanı
.19. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-İmirzağa Köyünün ağaçlandırıl
masına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan EkincVnin yazılı cevabı (7/6173)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Sarız İlçesi, İmirzağa Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı Ha
san Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
8.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru: Ağaçlandırmaya müsait köyde ağaçlandırma çalışmalarının başlatılması mümkün müdür?
- - 1 6 4 - .-
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Orman Bakanlığı

24.41995

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı Koordinasyon ve
Mevzuat Dairesi Başkanlığı
Sayı:KM.l.SOR./308-1367
Konu : Sayın Salih Kapusuz'un
Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
. (Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına)
îlgi: TBMM'nin 27.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02-7-/6173-13137/47800 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Sanz- îmirzağa
Köyünün ağaçlandınlmasma ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî
yazımız ekte sunulmuştur.
Arz ederim.
-' •>

Hasan Ekinci
Orman Bakanı

Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un 7/6173 Esas Nolu "Kayseri-Sanz-İmirzağa Kö
yünün Ağaçlandınlmasma İlişkin Yazılı Soru Önergesi" Hakkında
Orman Bakanlığının Cevabı
Kayseri Sanz-İmirzağa Köyünün ağaçlandınlması talebi mahallinde incelenmiş olup, sahanın
karla kaplı olması nedeniyle sahanın toprak durumu ve diğer yetişme muhiti şartlarının tespiti için
gerekli; detaylı etüt yapılamamıştır.
Saha üzerindeki karın Nisan 1995 ayı sonlannda kalkmasını takiben en kısa sürede etüt çalış
malarına başlanacalcye sonuç bildirilecektir.
20:- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-İtnirzağa Köyünün yol ve içme su
yu şebekesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6174)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Tomarza İlçesi, İmirzağa Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Ba
kanı Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılanmla arz ede
rim.
8.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru:

' ' ' • . . '

Köy yollarının rahat bir şekilde kullanılabilir hale getirilmesi için kurulanması ile yapılan iç
me suyu şebekesinin kullanılabilir bir duruma getirilmesinin 1995 yılı içerisinde gerçekleştirilebil
mesi mümkün müdür?
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T.C.
Devlet Bakanlığı

21.4,1995

Sayı: B.02.0.014/425

<

Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6174-13138/47801 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Sarız - İmirzağa Köyünün;
1. Stabilize kaplamalı yolu mevcut olup, her yıl greyderli bakımı yapılmaktadır.
2. İçme suyu ödenek yetersizliği nedeniyle 1995 yılı yapım programına alınamamış olup, ila
ve ödenek temin edildiği takdirde değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
DevletBakanı
21. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-Büyük Örtülü Köyünün yol, içme
suyu ve köprü ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu ynun yazılı cevabı (7/6176)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Sarız İlçesi, Büyük Örtülü Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Ba
kanı Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim.
'

8.2.1995
Salih Kapusuz

''

Kayseri
Soru:
Köy yollarının yapılması, içme suyunun getirilmesi ve köy köprüsünün yapılması yönünde şu
ana kadar ne tür çalışmalar yapılmıştır? Söz konusu ihtiyaçların en kısa zamanda tamamlanması
için gerekli planlamanın yapılması mümkün müdür? •* •
• T . C .

• : • • . '

Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı: B.02.0.014/405
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6176-13140/47803 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Sarız - Büyük Örtülü Köyünün;
1. Stabilize yolu mevcuttur.
2. Söz konusu yolda köprü ihtiyacı bulunmamaktadır.
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3. İçme suyu ödenek yetersizliği nedeniyle 1995 yılı yapım programına alınamamış olup, ila
ve ödenek temin edildiği takdirde değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
22.- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-B. Söbeçimen Köyünün içme suyu,
yol ve gölet ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6177)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Sanz İlçesi, B. Söbeçimen Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Ba
kanı Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ede
rim.
8.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru:
Köyün ihtiyacı olan içme suyu şebekesi ile köy arazi yollarının yapılması ve hayvancılık ya
pan köyün hayvanlarının sulanması için bir gölet yapılması hususunda girişimlerin başlatılarak bu
konularda köylümüzün mağduriyetlerinin giderilmesi mümkün müdür?
'

T.C.
Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı: B.02.0.014/424
Konu : Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6177-13141/47804 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Sanz - B. Söbeçimen Köyünün;
1. İçme suyu ödenek yetersizliği nedeniyle 1995 yılı yapım programına alınamamış olup, ila
ve ödenek temin edildiği takdirde değerlendirilecektir.
2. Arazi yolu yapımı Genel Müdürlüğümüz görev alanı dışında kaldığından işlem yapılama
mıştır.
3. Sulama suyu için 1979 yılında yapılan etüt olumsuz bulunmuştur. Hayvan içme suyu göleti konusu 1995 yılı ön etüt programında yer almakta olup, etüt neticesine.göre işlem yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
23. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-İncedere Köyünün içme suyu ve
gölet ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (716180)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Sarız İlçesi, İncedere Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı
Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
8.2.1995
Salih Kapusuz
'
Kayseri
Sorular:
1. Köyde bulunan içme suyunun sağlığa zararlı olduğu ve köylünün pek çoğunun bu sudan.
yararlanamadığı ve bunun yanı sıra içme suyu olarak yararlanılacak kaynağın bulunduğu belirtil
mektedir. Bu konuda bir etüdün yapılması ve köylünün içme suyu sorununun giderilmesi için ge
rekli girişimlerin başlatılması mümkün müdür?
2. Geniş bir arazisi ve bol miktarda suyu bulunan köyde sulu tarım yapılabilmesi yönünde su
ların verimli olarak kullanılabilmesi için gölet veya sulama kanallarının yapılması mümkün mü
dür?
T.C.

;.\

Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı: B.02.0.014/419
Konu : Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6180-13144/47807 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Sarız - İncedere Köyünün;.
1. İçme suyu yeterli olup, yapılan tetkik sonucu suyun içilebilir olduğu tespit edilmiştir.
2. Sulama amaçlı gölet ve kanal yapılması talebi ile ilgili olarak 1989 - 1990 yıllarında proje
uygulanmış olup, bu konuda başka bir talep olmamıştır. Kayseri 4 üncü Bölge Müdürlüğüne gölet
konusu tetkik için gerekli talimat verilmiş olup, tetkik neticesine göre işlem yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
:

Devlet Bakanı

24. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-Yaylacı Köyünün sulama ve yol so
rununa ilişkin sorusu ye Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6182)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Sarız İlçesi, Yaylacı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı
Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
8.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Sorular:
1, Çağlak Su'dan elde edilecek suyun gölet veya kanaletler yardımı ile arazilerin sulanmasın
da kullanılması için gerekli olan etüt çalışmalarının başlatılması,
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2. Incedere-Yaylacı, Yaylacı, Kuşçu ve Elmalı mezrası ve bu aradaki köy yollarının kumlanması ile bu köyler arasında bulunan iki adet köprünün yapılması ve,
3. Sanz ilçesi ile Yaylacı Köyü arasındaki asfalt yolun eksik kalan kısımlarının tamamlana
rak kullanılır hale getirilmesi için gerekli girişimlerin başlatılarak, köylümüzün mağduriyetlerinin
giderilmesi mümkün müdür?
-

'.' T C

"

Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı: B.02.0.014/410
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi.: 23.3.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6182-13146/47809 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Sanz - Yaylacık Köyünün;

-

1. Sulama tesisi projesi 1977 yılında uygulanmıştır. Ayrıca tesise ihtiyacı olup olmadığı ve gö
let konusunun tetkiki için Kayseri Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiş
olup, tetkik neticesine göre işlem yapılacaktır.
2. Sarız-Kuşçu-Elmalı mahallesinin stabilize kaplamalı yolu mevcut olup, her yıl greyderli
bakım yapılmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
DevletBakanı
25. - Kayseri Milletvekili Salih Kopuşuz 'un, Kayseri-Sarız-Çavdar Köyünün yol ve su sorunu
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6183)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Sanz İlçesi, Çavdar Köyü ile ilgili aşağıdaki sorulanmm Sayın Devlet Bakanı Esat
Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
8.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru:
İçme suyu şebekesi ve sulama kanallarının yapılması ile köy yollarının düzeltilmesi için giri
şimlerin başlatılarak bu ihtiyaçlann karşılanması ve böylece köylümüzün bu konulardaki mağduri
yetlerinin giderilmesi mümkün müdür?
•

T

C

•

Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı:B.02.0.014/411
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6183-13147/478İ0 sayılı yazınız.
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Sarız - Çavdar Köyünün şebekeli sistem içme suyu mevcut olup, Şarlak Mahallesinin ta
mamlanan içme suyu projesi ilave ödenek temin edildiği takdirde değerlendirilecektir.
2. Sulama suyu temini için 1994, yılında yapılan etüt olumlu bulunmuş olup, konu planlama
safhasındadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
26. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Sarız-Karayurt Köyünün köprü ve su so
rununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6184)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Sarız İlçesi, Karayurt Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Saym Devlet Bakanı
Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
8.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru:
İçme suyu şebekesinin yapılması, köy önünde bulunan arazi sulama kanallarının beton kanal
yapılması, köyün giriş ve çıkış köprülerinin yapılması ile arazi sulama suyunun yetersiz olması ne
deni ile gölet yapılması için gerekli girişimlerde bulunulması mümkün müdür?
T.C. .
Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı: B.02.0.014/412
Konu : Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10:00;02-7/6184-13148/47811 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Sarız.-Karayurt Köyünün;
1. İçme suyu 1995 yılı yapım programında, 1996 yılında tamamlanacak şekilde yer almakta
dır.
2. Köyün 23 hektarlık arazisine sulama suyu getirilmiş olup, köyün konuyla ilgili herhangi
bir talebi bulunmamaktadır. Gölet yapılması talebi yerinde tetkik edilmek üzere, Kayseri Köy Hiz
metleri Bölge Müdürlüğüne bildirilmiş olup, tetkik neticesine göre işlem yapılacaktır.
3. Köy yoluna yapılması gereken menfezler (köprü) 1994 yılında yapılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
-
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27. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Pazaryeri - Dülgeroğlu Köyünün içme
suyu projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6203)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
Soru : Bilecik - Pazaryeri İlçesi Dülgeroğlu Köyü ile ilgili içme suyu projesi programa alındı
ğı halde niçin programdan çıkartılmıştır? 95 yatırım programına bu proje dahil edilmiş midir?
'T.C.
Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı: B.02.0.014/427
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6203-13167/47832 sayılı yazınız.
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Bilecik - Pazaryeri - Dülgeroğlu Köyünün içme suyu 1995 yılı programına teklif edilmiş an
cak ödenek yetersizliği nedeniyle programa alınamamıştır. Programdan çıkarılması gibi bir durum
söz konusu olmayıp, ilave ödenek temin edildiği takdirde değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kırattıoğlu
Devlet Bakam
28. -Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Merkez - Cumalı Köyünün içme suyu pro
jesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6204)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
Soru : Bilecik - Merkez köylerinden Cumalı Köyü içme suyu projesi yatırım programına da
hil edildiği ve ödenek ayrıldığı halde bir türlü hayata geçirilmemiştir. Niçin bu proje hayata geçi
rilmemiştir? Ayrıca, 95 yatırım programı dahilinde bu proje de bitirilmiş olcak mı?
T.C.
v

Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı: B.02.0.014/426
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6204-13168/47833 sayılı yazınız.
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Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Bilecik - Merkez - Cumalı Köyünün içme suyu 1995 yılı yapım programında, yılı içerisinde
bitirilecek şekilde yer almakta olup, Başbakanlıkça ihalelerin yapılmasına izin verildiği takdirde
ihalesi yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğhı
Devlet Bakanı
29. -Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Merkez - Yeniköy Köyünün içme suyu so
rununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6205)
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
Soru : Bilecik - Merkez köylerinden Yeniköy'e Kızıldamlar mevkiinden gelen 10 km'lik içme
suyu hattı neden çalışmamaktadır? Çalışmadığı halde ilgililer nasıl teslim almışlardır? Buna sebep
olanlar hakkında Bakanlığınızca ne gibi işlem yapılmıştır? Bu su isale hattı faaliyete geçirilecek
midir? Geçirilmeyecekse oraya harcanan Devletin parasının hesabım kimler verecektir?
Ayrıca, bu su hattına harcanan para ne kadardır?
•

T.C.

Devlet Bakanlığı

21.4.1995

Sayı: B.02.0.014/428
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6205-13169/47834 sayılı yazınız.
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Bilecik - Merkez - Yeniköy'e içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere iki ayrı kay
naktan içme suyu getirilmiştir.
Cazibeli olarak getirilen 3 276 metre mesafedeki Kızıldamlar kaynağı 1978 yılında tamamlan
mış ve çalışır vaziyette köye teslim edilmiştir.
Cazibeli olarak getirilen kaynağın yetersiz kalması üzerine bu defa 1989'da köye 1 100 metre
mesafede açılan sondaj kuyusundan alman su terfih olarak üniteye getirilmiş ve her iki kaynak da
köylünün hizmetine verilmiştir.
İçme suyundan faydalanan köylüler tarafından yapılması gereken bakım-onanm hizmetleri ya
pılamadığından cazibeli sistem tesisin Söğüt deresinden geçen isale hattının 20 metrelik bölümün
de borular kırıldığından, terfih tesiste ise motopomp ve terfi hattındaki arızalar nedeniyle ünite su
alamamaktadır.
Tesislerin çalışmamasının idare ile bir ilgisi olmayıp köylünün tesise sahip çıkmaması, arıza
ların bugüne kadar bildirilmemesi ve kendileri tarafından yapılması gereken bakım ve onarımları
yapmamalarıdır.
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1995 fiyatları ile tesisler için yapılan harcama 942 milyon TL. olup, mevsim şartlarının uygun
olduğu dönemde arızalar giderilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
30. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik ilye ilçeleri arasındaki yollara ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6206)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakam tarafından yazılı olarak cevpalandınlmasım
arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
Soru : Bilecik il sınırları ve ilçeler arasındaki asfalt yollardaki çukur ve tümsekler trafik kaza
larına sebebiyet verecek derecede çoğunluktadır. Yani, yollar çok bozuktur.
İlimizin sınırlan kapsamındaki yolların bu kötü durumu 95 yılı içerisinde bir bakım ve onan
ma tabi tutulacak mıdır?
.-,
T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
25.4.1995
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1284
Konu : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in
yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: T.B.M.M.'nin 23.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6206-13170/47835 sayılı ya
zısı.
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in "Bilecik İli ve ilçeleri arasın
daki yolların bakım-onarımı" hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Söz konusu il sınırlan içerisindeki Devlet ve il yollannda, sürekli yağışlar nedeniyle meydana
gelen satıh bozukluklarının giderilmesi için bakım ekiplerince yapılması gereken rutin hizmetler
aralıksız olarak sürdürülmekte olup; aynca 1995 yılında gerçekleştirilmesi planlanan karayolu
ağındaki yollara ilişkin liste ekte sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
•
Erman Şahin
Bayındırlık ve İskân Bakanı
Bilecik İlinde 1995 Yılı İçerisinde Yapılması Planlanan Çalışmalar
1. Asfalt Çalışmaları:
Yolun Adı

Kİ. (Km.)

Bilecik-Mekece

>

Ko(Km.)

K (Km.)

Toplam

6,3

20

26,3

Bozüyük-Bilecik

-

-

20

20

Bozüyük Ayr. - Dodurga

-

-

4

4

(Eskişehir-Bozüyük) Ayr.-İnönü

-

-

4

4

- '

-
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Yolun Adı
(Bozüyük-Bilecik) Ayr.-Söğüt
Ayr.-Gölpazan-Taraklı
Ayr.-Yenipazar
Toplam

25.4.1995
Kİ. (Km.)
5
5

Ko (Km.)
6,3
12,6

0:5
K (Km.)
8
10
12
78

Toplam
8
15
18,3
95,6

Toplam 95,6 km.'de yapılacak asfalt çalışmaları için 48 milyar TL.
2. Şehir geçişlerinde yapılacak olan yapım ve onarım çalışmaları:
1. Bilecik Geçişi
8 420 Milyar TL.
2. Osmaneli Geçişi
5 489 Milyar TL.
3. Bayırköy Beldesi Şehir Geçişi
2 682 Milyar TL.
4. Vezirhan Beldesi Şehir Geçişi
2 598 Milyar TL.
5. Bozüyük Çevre Yolu
- 18 145 Milyar TL.
6. Söğüt Çevre Yolu
^
2 850 Milyar TL.
Toplam

40 184 Milyar TL.

3. Bakım + Trafik Hizmetleri:
Bilecik İl Sınırlarında Devlet ve İl Yollarında
Rutin Bakım ve Trafik Hizmetleri için
Bilecik İlindeki Çalışmaları İçin Yapılması
Planlanan Harcama Toplamı:

-

6 Milyar TL.

- 9 4 184 Milyar TL.

31. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, bazı televizyon programlarına ilişkin sorusu
ve Adalet Bakanı Mehmet Moğültayhn yazılı cevabı (7/6207)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasın rica ederim.
Bülent Akarcalı
İstanbul
İnsan hakları, kişilik hakları, özel hayatın gizliliği, kamu yaran, örf ve âdetler gözetilmeden
yapılan çeşitli Reality shovv ve haber programlarında insanlar suçu sabit olmadan suçlanmakta, it
ham edilmekte, sanıklar mahkûm gibi gösterilmekte, insanlar teşhir edilmekte, küçükler korunmamakta, özel hayatlar didik didik edilmektedir. Polis de zaman zaman bu işlere alet edilmektedir.
1. Söz konusu programlarda suçu mahkemelerce sabit bulunmayan insanların mahkûm gibi
gösterilmesi ve kamuoyuna suçlu olarak lanse edilmesi, size göre, insan haklan açısından nasıl de
ğerlendirilebilir?
- Söz konusu programlarda insan haklannı ihlal edici tutum ve davranışları önleme amaçlı bir
girişiminiz var mıdır? Eğer yoksa böyle bir girişim yapmayı düşünüyor musunuz?
2. Kamu yararı, örf ve âdetlar gözetilmeden yapılan bu programlarda özel hayatlar didik di
dik edilmektedir. Kanunlarımızla garanti altına alman kişilik hakları ve özel hayatın saklılığı ilke
si göz önüne alındığında mevcut durum nasıl açıklanabilir?
- Kişilik haklarını koruma ve özel hayatın saklılığını sağlama amaçlı olarak yapılan düzenle
meler sizce yeterli midir? Yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuyor musunuz?
3. Bünyesinde ağırlıklı olarak şiddetin bulunduğu bu programlardan küçkü yaştaki vatandaş
larımızın korunması amacıyla herhangi bir girişimde bulundunuz mu? Eğer bulunmadıysanız böy
le bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?
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4. Kanunlarımızca garanti altına alınan insan haklarına, kişilik haklarına ve özel hayatın giz
liliği ilkesine aykırı olarak yapılan bu programlara kanunlarımızı korumakla görevli olan polisimi
zin alet edilmesini doğru buluyor musunuz?
T.C.
Adalet Bakanlığı

24.4.1995

Bakan: 803
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6207-13172/47837 sayılı yazınız.

ifadeli,

23.3.1995
.

tarihli

İlgi yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen ve yazılı
olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte
sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Moğultay
Adalet Bakanı
.
Sayın
Bülent Akarcalı
İstanbul Milletvekili
T.B.M.M.

•

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4 üncü mad
desinde, radyo ve televizyon yayınlarının kamu hizmeti anlayışı içerisinde maddede belirlenmiş
olan yayın ilkelerine uygun olarak yapılması esası getirilmiştir. Anılan maddenin (c) bendinde "ki
şi haklarına uygun yayın yapma" ve (n) bendinde, "aksi yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kim
senin suçlu olarak ilan edilemeyeceği" hususları yayın ilkeleri arasında açıkça gösterilmiştir.
Anılan Kanunun 5 inci maddesinde, radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla
özerk ve tarafsız bir kamu tüzelkişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kurulması
öngörülmüştür.
Üst Kurulca, 3984 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince; uyarma, izin uygulamasının
geçici olarak durdurulması veya yayın izninin iptaline karar verilmektedir.
Aynı Kanunun 34 üncü maddesine göre, üst Kuruldan izin almadan radyo ve televizyon yayı
nı yapan ya da izni Üst Kurul tarafından geçici ya da sürekli iptal edilmesine rağmen, yayında bu
lunan kişi veya kuruluşların sahip ve yöneticileri hakkında hürriyeti bağlayıcı ve para cezaları ve
rilmekte, ayrıca tüm yayın cihazları Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesine göre müsadere edile
bilmektedir.
Diğer taraftan, gerçek ve tüzelkişilerin, kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlar ile gerçe
ğe aykırı olduğu iddia edilen yayınlara karşı cevap ve düzeltme hakkı tanınması için aynı Kanunun
28 inci maddesine göre yargı yoluna başvurulabilme olanağı bulunmaktadır.
Bilgilerine arz ederim.
Mehmet Moğultay
Adalet Bakanı
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32. - Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün 'ün, Afşin Elbistan Termik Santralına ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/6212)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Enerji Bakam tarafından cevaplandınlmasım saygılânmla
arz ederim.
EsatBütün
Kahramanmaraş
1. Türk Ekonomisine 2 Milyar Dolar'a mal olan Afşin-Elbistan Termik Santralı neden özel
leştirme yapılmayarak, yap-işlet-devret'e sokulmuştur?
2. Türkiye'nin en büyük Enerji Kuruluşu neden Uluslararası ihaleye çıkarılmada devir yoluna
gidilmiştir?
3. ERG Şirketinin tercih edilmesinin sebebi nedir?
4. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda şirket üretimi % 30'dan % 70'e çıkacak diye açıklama
sı yapılırken, 1994 yılı üretimi Ekim-Kasım dönemi 4-8 Milyar Kwh yıl sonu itibariyle 5.8, % 65
olduğunu Bakanlık neden saklama gereğini duymaktadır?
5; Şirketle yapılan ön antlaşmada 1-4, üniteler rehabilite yapılacak denilirken Bakanlık tara
fından şahsıma faksla da, ilk 3 yılında mevcut ünitelerin rehabilite yapacağı belirtilirken,
a) II. IV. Ünite 344 Mvv'ta yeni rehabilite,
b) III. Ünite 1.1.1995 tarihinden itibaren alçak basınç türbini kanat montajı için 2,5 ay sürey
le revizyona alınmıştır. Kanat montajından sonra 344 Mw 'a çıkacaktır.
c) I. Ünite 290 Mw'dır. 1995 yılında revize ile 344 Mw'ta çıkacaktır.
Yukarıdaki ünite durumlan dikkate alındığında santral şu anda % 80 kapasitede olup, 1995 yı
lında rehabilite tamamlanacaktır. ERG hangi rehabiliteyi yapacaktır?
6. Santralın üretim düşüşü yük tevzi merkezinin taleplerine göre çalışmaktadır.
Üretimin düşüklüğünün 2 temel sebebi vardır.
a) Hatalı proje, yapılan revizelerle giderilmiştir. (Santral bazında)
b) Barajlarındaki su seviyesinin yüksekliği nedeniyle Ünitelerin kapatılmasıdır. Bütün bu
gerçekler karşısında üretimi düşük göstermenin sebebi santralin devrine gerçek olmayan açıklama
nın sebebi nedir?
7. Santral depolarında 200 bin ton yeni parçaların olduğu doğru mudur?
8. En yetkili Genel Md. tabiri ile bu parçalar yeni bir santral kurmaya yetecek kadar mıdır?
9. Bu stokların envanter ve sayımı yapılmış mıdır?
10. Son dönemlerde neden yedek parça alımlarına hız verilmiştir?
11. Bu alımlarla ERG Şti. kurmayı planladığı 5-6 Ünitenin parçaları mı almakta dır?
12. Hem revize, hemde yedek parça alımlarının yap-işlet için ERG devralırken, bunun sebebi
nedir?
13. TKİ kül bantlarını ihaleye açmasının sebebi nedir?
14: Bu santrali rehabilite yaparak devretmenizin sebebi nedir?
15. Neden TKİ ve (TEK) TEAŞ-TEDAŞ devredışıdır?
16. TKÎ ve TEAŞ'm bu işleme karşı olmasının sebebi nedir?
•••..
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17. ERG inşaatı neden Bingöl Karlıova'yı bırakmıştır?
18. Son Hükümetten eski bir DYP'li Devlet Bakanının Adana'da yeni bir baraj inşaatının TEK
için Yönetim Kuruluna baskı yaptığı doğru mudur?
19. DPT ve Yüksek Planlamadan yatırım izni çıkmadan, mezkûr devlet Bakanının baskısıyla
eski TEK Yönetim Kurulu Adana'daki santrali neden ihaleye çıkarmıştır?
20. ERG Inşaat'ın bu Devlet Bakanını ABD'de tedavi ettirdiği doğru mudur?
21. Mezkûr Devlet Bakanının ERG Inşaat'ın müşavirliğini yaptığı doğru mudur?
22. Bakanlık açıklamasında ERG İnşaat'ın 5 cent'e enerji vereceği açıklanmaktadır. Santral
de şu anda Kwh kaç cent'e mal olmaktadır?
a. Maliyette kur farkının etkisi nedir?
b. Santralin iç borcunun etkisi nedir?
23. Santralin kür farkı ve iç borç faizlerinin yükünü çıktığımızda maliyetin 4 cent olduğu doğ
ru mudur?
24. Neden santral özelleştirme yoluna gidilerek satılmâmıştır?
25. Kur farkları ve iç borçlar Şirket yerine neden hazineye yüklenmiştir?
26. Sözleşmeli personel neden şirkete devredilmeyerek devlete yüklenmiştir?
27. Madem Hazine dış borç, kur farkı ve iç borç'u üstlenecekti de bu kolaylık TEAŞ'a değil- •
de Şirket'e yapılmıştır?
28. Borçlar hazineye, fazla memur devlete, devletin milletin kâr'ı ne? Yap-işlet'le bütün yük
yine devlete kalmıyor mu?
29! Termik Santralin Ekonomik ömrü 20-25 yıl olduğu bilindiği halde neden şirkete 20 yıllı
ğına verilmektedir?
•' . . ; . . ' - .
30. 4. Ünite verip - 2. Ünite almak hangi aklın kâr'ıdır?
31. 20 yılın sonunda TKİ ve TEAŞ!ın iş makinelerinin hangi parçası kalır?
32 Şimdi 5-10 yaşındaki İş Makineleri 25-30 yaşında ne işe yarar?
33. ERG İnşaat kullanma hakkım aldığı iş makinelerini satar veya başka şantiyeleride kulla
nırsa ne olacaktır?
34. ERG İnşaat'ı 5-6. Üniteleri 2 nci yılda başlamaz vazgeçerse hangi teminat alınmıştır?
35. Santral kaça ve kime sigorta ettirilmiştir?
36. Teminat tutan ne kadardır?
37. Şirketin malî gücü bu santralin altından kalkmaya yetecek midir?
38. Konsorsiyumun yabancı ortağı VERBUND A.Ş.'nın sadece bir plan şirketi ve malî gücü
nün yetersiz olduğu doğru mudur? Bu konuda hangi teminatlar alınmıştır?
39. Neden baca gazlarının temizlenmesi için Şirket'e şart koşulmuştur?
40. Radyasyon ölçümü için hangi tedbir alınmıştır? Eski ve yeni ünitelere radyasyon ölçümü
için gerekli revize şartı konmuş mudur?
41. 5 Şubat 1993'te yayınlanan 1993/8 Başbakanlık genelgesinde,
a. 6. Sayfa4. paragrafında Afşin-Elbistan A.Ş. ve 6. üniteleri Ağustos 1993'te temeli atılacak
tı. Aralık 1997 de hizmete girecek.
b. 7. sayfa 3. paragrafında Afşin-Elbistan B Termik Santrali 1500 Mw gücünde Ekim 1993'de
temeli atılacaktır diye ilan edilen ve 1993 yatırımlarla ilgili hükümet direktifi Genelgesinde belirt
tiği gibi A. 5-6 B ünitelerinin yapımından neden vazgeçilmiştir?
42. A. 5-6, B ünitelerinin yap-işlet ile yapılması yerine mevcut A. 1-4 niçin devredilmiştir?
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı:B.15.0.APK.0.23-300-553
Konu: Soru önergesi

24.4.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 23.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/621213196/47969 sayılı yazısı.
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Esat Bütün tarafından şahsıma tevcih edilen 7/6212 sayılı
yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Veysel Atasoy
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Esat Bütün tarafından Sayın Bakanımıza tevcih edilen
7/6212 sayılı soru önergesine cevaplar
Soru 1. Türk ekonomisine 2 milyar dolara mal olan Afşin Elbistan Termik Santralı neden özel
leştirme yapılmayarak Yap-İşlet-Devret'e sokulmuştur?
Cevap 1. Afşin-Elbistan mevcut termik santralının 3096 sayılı kanuna göre özel sektöre rehabilite ettirilerek yeni 2 ünite yaptırılmasına 1992 yılında karar verilmiştir. Özelleştirmeye ilişkin
4046 sayılı kanun ise 24.11.1994 tarihinde kabul edilmiştir. Yani işin yaptırılmasına Bakanlığımız
ca karar verildikten 2 yıl sonra özelleştirme kanunu yürürlüğe girmiştir. Kaldı ki, 4046 sayılı kanu
nun 1. maddesinin son fıkrasında da belirtildiği üzere İktisadî Delet Teşekküllerinin ve bunların
müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının mülkiyetin devri dışında kalan
yöntemlerle özelleştirilmesi bu kanun hükümlerine tabi olmayıp; bu işlemler 3096 sayılı kanuna
göre yürütülmektedir.
Soru 2. Türkiye'nin en büyük enerji kuruluşu neden uluslararası ihaleye çıkarılmadan devir
yoluna gidilmiştir?
Cevap 2. 3096 sayılı kanunda, TEK dışındaki kuruluşların elektrik üretim, iletim, dağıtım ve
ticareti ile görevlendirilmesinde izlenecek prosedür içinde ihale şartı yer almamaktadır.
Erg firması 27.7.1992 tarihli yazısı ile Bakanlığımıza başvurmuştur. 3096 sayılı kanunda iha
le zorunluluğu olmamasına rağmen Bakanlık serbest rekabet ortamını oluşturmak için 2.2.1992 ta
rih ve 2244 sayılı yazı ile Alarko Holding'e 24.12.1992 tarih ve 2424 sayılı yazı ile GEC ALSTHOM liderliğindeki konsorsiyuma ABB Elektrik A.Ş. ye ve Mitsubishi firmalarına da davet yazı
sı göndererek dünyaca bilinen firmaların oluşturduğu beş ayrı konsorsiyumu Ocak 1993 tarihine
kadar vermeleri istenmiştir. Bu beş konsorsiyum ve üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
- Abb, Morrıson Knudsen, Steag, Deutsche Babcock, Enka
- Alarko A.Ş., Morrıson Knudsen, Ferguson, General Electric, Steınmuller, Imatram Voıma
Oy(Ivo)
- Erg İnşaat A.Ş., Verbund Plan, Geomontan
- Gec Alsthom Foster Wheeler, Evt, Gama Güriş
-Mitsubishi
Yukarıdaki 5 konsorsiyumdan ilk 3 firma Bakanlığımız davetine olumlu cevap vermiş olup fi
zibilite raporlarını vermiştir.
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Soru 3. Erg şirketinin tercih edilmesinin sebebi nedir?
Cevap 3. Hükümetçe benimsenen özelleştirme programı çerçevesinde Devletin kısıtlı finans
kaynaklan ile gerçekleştiremediği ancak kamu ihtiyacının süratle arttığı sahalara, özel sektörün ve
sermayenin yatırım yapmasını sağlamak amacıyla geliştirilen Yap-lşlet-Devret modeli çerçevesin
de Afşin-Elbistan termik santrali mevcut ünitelerinin rehabilitasyonu ile 5 ve 6. ünitelerinin özel
sektörce yapımını sağlamak için 1992 yılında beş ayrı firma davet edilmiştir. Bu firmalardan ABB,
ALARKO ve ERG firmaları liderliğindeki konsorsiyumlar tekliflerini Bakanlığımıza iletmişlerdir.
Firmalardan birinin teklifi projeyle ilgili yeterli finans tablolarını ihtiva etmediğinden ve ayrı
ca yatırımı esas itibariyle anahtar teslimi şeklinde gerçekleştirmek istediğinden; diğer bir firmanın
teklifi ise 5 ve 6. ünitelerin yapımını kreditörlerin öne sürdüğü ön şart nedeniyle garanti edememe
si, mevcut ünitelerde görev yapan personelin işten çıkarılıp kıdem tazminatlarının TEK tarafından
ödenmesi, firma kusuru sebebiyle üretilemeyen enerji bedeli ile ilgili bir fon düşünülmemesi, bu
teklifin verildiği tarihde Türkiye için uluslararası kredi kuruluşlarınca verilen kredi notunun değiş
meyeceği varsayımından hareketle teklifde bulunulması, teklifinde belirttiği üretim miktarının di
ğer firmaların teklifine göre yıllık ortalama olarak çok daha düşük olması, ortalama satış fiyatının
daha yüksek olması, inşaat süresi hariç işletme süresinin diğer bir teklife göre daha uzun olması se
bepleri ile teklif değerlendirme kurulu tarafından uygun bulunmamıştır.
Erg firmasının teklifinin uygun görülmesine dair gerekçeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Firma fizibilitesinde santral ve kömür işletmesinde çalışan tüm personeli naklen almayı ta
ahhüt etmiştir. (Teklifte bulunan bir diğer firma ise çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları öden
miş ve çıkışları yapılmış durumda tesisleri devralacağını; bu personelin bir bölümünün yeniden işe
alınarak tesislerde çalıştırılacağını teklif etmiştir. Erg firmasının iş güvencesi vermiş olması teklif
lerin değerlendirilmesi aşamasında göz önünde bulundurulan en önemli kriter olmuştur.)
b) 5 ve 6. ünitelerin yapımını ticarî işletme tarihinin 2. yılından itibaren başlatarak 6. yılın so
nunda bitirmeyi taahhüt etmiştir. (Teklifte bulunan diğer bir firma ise 1-4 ünitelerin rehabilitasyo
nunu taahhüt etmekte ancak 5 ve 6. ünitelerin yapımını firmanın kapasite kullanım oranının yük
seltilmesi ve durumun belirli bir işletme süresinde belgelenmesi, kreditör ön şartına bağlamıştır.)
c) Tüm tesisi ve enerji üretimini 1 milyar dolar sigorta primi ödeyerek TEAŞ adına sigortala
mayı taahhüt etmiştir. (Teklifte bulunan diğer bir firma ise tesislerin geç tamamlanması, perfor
mansını tutturamaması veya konsorsiyumun iflası halinde meydana gelecek zararı karşılamak üze
re ayrı bir fon tesis etmeden teklif vermiştir.)
d) Firma kendi imkânları ile kredi getirmekte ve hazine garantisi talep etmemektedir. (Teklif
te bulunan diğer bir firma ise fizibilite veriliş tarihinde yabancı kredi kuruluşlarının Türkiye için
verdikleri kredi notunun hiç değişmeyeceği varsayımından hareket ederek bu durumun değişmesi
halinde hazine garantisi talep edeceğini belirtmiştir.)
e) Firma yıllık ortalama brüt üretim miktarı olarak 10495,5 Gvvh/yıl üretimi taahhüt etmiştir.
(Teklifte bulunan bir diğer firma ise taahhüdü ise 9259,5 Gvvh/yıl'dır)
f)-Firmanın teklifinde yapım ve işletme süresi olarak toplam 20 yıl öngörülmüştür. 1-4 ünite
lerinin rehabilitasyonuna derhal başlanacak 2. yılın sonunda bitirilecektir. 5-6 ünitelerinin yapımı
na ise 2. yılın başında başlanacak 6. yılın sonunda bitirilecektir. 5-6 ünitelerin işletme süresi olarak
toplam 14 yıl öngörülmüştür. (Teklifte bulunan bir diğer firmanın ise 1-4 üniteler için rehabilitas
yon süresi için 3 yıl 3 ay, 5-6 ünitelerinin yapımı süresi için, 4-5 yıl öngörülmüş olup 5-6 ünitele
rinin işletme süresi ise 20 yıldır.)
g) Firma 20 yıllık bir süre için ortalama satış fiyatı olarak 5 c/Kwh teklif etmiştir. (Teklifde
bulunan bir diğer firmanın aynı bazdaki fiyatı ise 5.38 c/Kwh olmaktadır.)
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Soru 4. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda şirket üretimi % 30'dan % 70'e çıkacak diye açık
lama yapılırken 1994 yılı üretimi Ekim-Kasım dönemi 4-8 milyar Kwh yıl sonu itiban ile 5.8, %
65 olduğunu Bakanlık neden saklama gereği duymaktadır.
Cevap 4. Soruda kapasite kullanım faktörü % 30 olarak belirtilmiş olup bu değer 1993 yılına
aittir. Ancak iddia ettiğiniz 5.8 milyar Kwh yıllık üretim miktarının 1994'e ait olduğu tahmin edil
mektedir. Bu iddianız doğru olmayıp, 1994 yılı üretimi, 5 174 910 000 Kvvh'dır.
Kapasite kullanım faktörü; yıl içinde üretilen enerjinin, kurulu güç üretimine diğer bir ifade ile
teorik üretim kapasitesi olan (4x344 MW) 12 053 000 000 Kwh'e bölümüdür. 1993 yılının yıllık
üretimi 3 210 430 000 Kwh olduğundan kapasite kullanım faktörü, teorik üretim kapasitesine gö
re % 26.63'dür. 4 türbinin sön kademe kanatçıkları 1993 yılında mevcut olmadığından gruplar
4x290 MW olarak çalışmış olup buna göre yıllık maksimum üretim kapasitesi 10 161 600 000 Kwh
olacaktır. Bu değere göre de 1993 yılı kapasite kullanım faktörü % 31.5 olarak gerçekleşmiştir.
1994 yılı üretimi 5 174 910 000 Kwh olmuştur. 1994 yılında santralın 4 üncü ünitesi türbin kanat
çıktan tamir edilerek 344 MW'a çıkarılmış olup tam yıl çalışmıştır. Santralın 2 nci ünitesi 1994'ün
12. ayında devreye girmiş, yaklaşık 1 ay çalışmıştır. Buna göre santralın maksimum üretebileceği
enerji 10 678 440 000 Kwh olacaktır. Bu değere göre ise 1994 yılı kapasite kullanım faktörü % 48.4
dür. Santralın 12 053 000 000 Kwh olup % İOO'e tekabül etmektedir. Bu rakama göre 1994 yılı
santralın kapasite kullanım faktörü ise % 42.93'dür. Bu durum uluslararası standartlara göre hesap
lanmıştır.
Bakanlığımız 1993 yılının kapasite kullanım faktörünü yaklaşık % 30 olarak doğru söylemiş
tir. Bu tip termik santrallerde optimal kapasite kullanım faktörü 6 000-6 500 saat üzerinden hesap
lanmaktadır. Soruda belirtildiği gibi kapasite kullanım faktörü % 65 değil kurulu güç olan 4x344
MW'ye göre % 42.9'dur ki (1994 yılı sonu itibari ile) bu hesaplama yöntemi uluslararası standarta göre yapılmaktadır. Soruda ifade edildiği şekli ile 344+295+290+290 MW'a göre % 48.4 olup
hiç bir şekilde % 65'in bulunması mümkün değildir.
Ayrıca soruda verildiği gibi 1994 üretim değeri 5.8 milyar Kwh olmayıp 5 174 milyar
Kvvh'dır.
Soru 5. Şirketle yapılan ön anlaşmada 1-4 üniteler rehabilite yapılacak denilirken Bakanlık ta
rafından şahsıma faksla da, ilk 3 yılında mevcut ünitelerin rehabilite yapılacağı belirtilirken,
a) 2., 4. ünite 344 M W ta yeni rehabilite
b) 3. ünite 1.1.1995 tarihinden itibaren alçak basınç türbini kanat montajı için 2,5 ay süre ile
revizyona alınmıştır. Kanat montajından sonra 344 MW'a çıkacaktır.
c) 1. ünite 290 MW'tır. 1995 yılında revize ile 344 MW'ta çıkacaktır.
Yukarıdaki ünite durumları dikkate alındığında santral şu anda % 80 kapasitede olup, 1995 yı
lında rehabilite tamamlanacaktır. Erg hangi rehabiliteyi yapacaktır.
Cevap 5* Her halükârdafirmatarafından fizibilite raporunda gerçekleştirilmesi öngörülen re:
habilitasyon yatırımları içerisinde türbin son kademe kanatçıklarının onarımı dahil olmayıp bu TEAŞ sorumluluğundadır. Santralın 4. ünitesinin türbini 10.1.1994 tarihinde, 2. ünitesinin türbini
12.12.1994 tarihinde, 3. ünitesinin türbini 5.4.1995 tarihinde rehabilite yapılmış olup 1. ünite tür
bin rehabilitasyonu yapılmak üzere 20.4^1995 tarihinde devreden çıkarılacaktır. 2-3-4 nolu grup
türbinleri, kanatçık tamirinden sonra 344 MW güce erişmiştir. 1. ünitede kanatçık tamir edildikten
sonra 344 MW güce erişecektir. Şu andaki santral kapasitesi kurulu gücünün % 80'i değil % 96
oranındadır. Fizibilite raporundafirmatarafından yapılacağı belirtilen kömür sahası ve santral re
habilitasyonları aşağıda verilmiştir;
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a) Santrala kömür sağlayan körriür sahasının rehabilitasyonu;
-Konveyör bantlanmn değişmesi
- 2 adet hareketli kinci,
2 adet transfer konveyoru,
2 adet hidrolik ekskavatör
- Geçici kül atma sahası
- Yardımcı ekipmanın yenilenmesi
- Arazi araçlan
- Yedek pompalar
- Lojman komplekslerinin rehabilitasyonu
- Detaylı mühendislik
- Çeşitli giderler
- Bilinmeyen giderler
b) 4x344 MW gücündeki mevcut santralin rehabilitasyonu
- İnşaat işleri
- Mekanik kısımlar (kazan, turbo jeneratör, kül taşıma, kömür taşıma, air condition, yardımcı
tesisler, su arıtma, yangın söndürme)
- Elektrik (Ana boru bağlantıları, gerilim istasyonu hizmet tesisleri, topraklama kablolar, öl
çüm ve kontrol cihazları, haberleşme)
Soru 6. Santralın üretim düşüşü yük tevzi merkezinin taleplerine göre çalışmaktadır. Üretim
düşüklüğünün iki temel sebebi vardır,
a) Hatalı proje yapılan revizlerle giderilmiştir, (santral, bazında)
b) Barajlardaki su seviyesinin yüksekliği nedeniyle ünitelerin kapatılmasıdır. Bütün bu ger
çekler karşısında üretimi düşük göstermenin sebebi santralin devrine gerçek olmayan açıklamanın
sebebi nedir?
Cevap 6. a) Santraldaki hatalı projelerin büyük bir kısmı (kazanda ve türbinde 2-3-4 ünitele
rin alçak basınç son kademe kanatlan değiştirilmiştir.) giderilmiştir.
b) Üniteler Ulusal Enerji Dağıtım Sisteminin genel üretim ve tüketim dengesinin sağlanmasın
da hidrolik santralların önceliği nedeni ile 1994 yılında 58 975 000 Kwh üretim yapamamış olup
bu santralın üretebileceği maksimum üretimin % 0.54 (binde 5.4) oranı gibi çok küçük bir rakam
dır."
Soru 7. Santral depolannda 200 bin ton yeni parçaların olduğu doğru mudur?
Cevap 7. 9. sorunun cevabında da belirtildiği üzere stoklann envanter sayımı 1994 yılında ya
pılmıştır. Ayrıca 30.3.1995-2.4.1995 tarihleri arasında Afşin-Elbistan termik santralında inceleme
yapmak üzere görevlendirilen Bakanlık personelinin santral depolannda yaptıklan inceleme ve tes
pitler sonucu; Bakanlık personelinin yanısıra Belediye Başkanları, gazeteciler, Afşin-Elbistan ter- mik santralı çalışanlarının da imzalarını taşıyan tutanakta da belirtildiği üzere santral depolarında
yaklaşık 200 ton malzeme bulunmaktadır. Bu malzemelerden pek çoğu hurda nitelikli olup kalanı
da tesislerin yapımı sırasında artan bir kısmı hurda bazı yedek parçalardır. Bu parçalann hiçbiri ye
ni inşa edilecek olan 5 ve 6. ünetilerin yapımında kullanılabilecek nitelikte değildir. Aynca periyo
dik bakımlarda ve aniden ortaya çıkabilecek anzalarda ihtiyaç duyulacak kritik bazı yedek parça
lar santral içindeki küçük depolarda bulunmaktadır.
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Kaldı ki termik santrallan tamyanlann da iyi bileceği gibi santral inşaası İçin türbin, jeneratör,
kazan teknolojisi ve elektronik aksam gerekli olup bu tip malzemelerde hiçbir zaman komple de
ğiştirilmediği için bunların stoklanmasına da gidilmez aynca böyle bir santralın mekanik aksamı
nın toplam ağırlığı 30-35 bin ton olduğundan iddialarınızı ciddiye alırsak mevcut olduğunu belirt
tiğiniz 200 bin ton malzeme ile en az 6 yeni ünite yapılması söz konusu olabilecektir. Ayrıca, 200
bin ton malzemenin muhafaza edilebileceği büyüklükte bir ambar değil Afşin-Elbistan'da Türki
ye'de mevcut değildir.
Soru 8. En yetkili Genel Md. tabiri ile bu parçalar yeni bir santral kurmaya yetecek kadar mıdır?
Cevap 8. Hayır, yetmez.
Soru 9. Bu stokların envanter ve sayımı yapılmış mıdır?
Cevap 9. Son envanter sayımı 1994 yılında yapılmıştır. Bu sayımda tespit edilen malzemele
rin ambara giriş bedeli 9 650 855 635 (9 milyar 650 milyon 855 bin 635 TL.) dir.
Soru 10. Son dönemlerde neden yedek parça alımlarına hız verilmiştir?
Cevap 10. Bilindiği gibi bir linyit santralinde yaklaşık 60-70 bin parça bulunduğu göz önüne
alınırsa santrale alman saf malzemeleri santralde üretimin idamesini sağlamak için gereklidir ve de
1-1,5 yıllık parça ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılmaktadır. Bu alımlar yatırım malzemesi ol
mayıp sarf malzemesi niteliğindedir. Aynca devir kurulunun yapacağı tespit neticesine göre sarf
malzemeleri Şirketin toplam yatınm bedelinden düşülecektir.
Soru 11. Bu alımlarla Erg. Şti. kurmayı planladığı 5 ve 6. ünitenin parçaları mı alınmakta dır?
Cevap 11. Yukarıdaki 7 ve 10. sorulara ait cevaplarda açıklandığı üzere ambarlarda bulunan
malzeme sarf malzemesi olup; nitelik ve miktar itibarı ile yeni iki ünitenin inşasında kullanılacak
nitelikte değildir.
Soru 12. Hem revize, hem de yedek parça alımlannın Yap-İşlet için Erg. devralırken bunun
sebebi nedir?
Cevap 12. Santralın özel girişimce yaptırılması karan 1992 yılıdır. 1995 yılının ortalarına gel
diğimiz şu günlerde dahi santralın devir işlemleri henüz gerçekleşmemiş; ancak, o günden bu yana
işletme faaliyetine devam etmiştir. İşletme süresince ihtiyaç duyulan sarf malzemeleri enerji üreti
minin kesintiye uğramaması için zarurete istinaden alınmıştır.
Soru 13. TKİ kül bantlarını ihaleye açmasının sebebi nedir?
Cevap 13. Santrala kömür temin edilen kömür sahasındaki tesisatta yaklaşık 130 bin metre
çeşitli ebatlarda çelik kortlu bant bulunmaktadır. İyi bir işletmecilik ile ve de taşınan malzemenin
özelliklerine bağlı olarak bant ömrü yaklaşık 5-6 yıldır. Yapılan çelik kortlu bant siparişi 16676
metredir Henüz ihale hazırlıkları devam etmektedir. Bu miktar, kömür işletmesinin yaklaşık 8-12
aylık ihtiyacıdır.
Soru 14. Bu santralı rehabilite yaparak devretmenizin sebebi nedir?
Cevap 14. Santralda böyle bir iş söz konusu olmadığı gibi, rehabilite ederek devretmek gibi
bir niyet ve anlayış içinde bulunmadığımızdan, bunun sebeplerini de açıklamamız mümkün olama
maktadır. Rehabilitasyon olarak nitelendirdiğiniz husus, enerji üretiminin kesintiye uğramaması
için gerekli olan yatırımlardır. Kaldı ki, devir tarihinde devir kurulunca TEAŞ tarafından yaptırılan
rehabilitasyona ilişkin bedel, yatırım tutarından indirilerek fiyat yeniden belirlenecektir.
Soru 15. Neden TKİ ve (TEK) TEAŞ-TEDAŞ devre dışıdır?
Cevap 15. 3096 sayılı kanun hükümlerine göre yürütülmekte olan bu işlemler sırasında TKİ,
TEAŞ, DPT, EİEİ gibi konu ile ilgili kuruluşların görüşleri alınmış olup, sözleşme görüşmelerine
gerek görülen hallerde ilgili kuruluş temsilcileri katılmışlardır. Anlaşılacağı üzere TKİ veyaTEAŞ'ın devre dışı kalması söz konusu değildir.
-

182-

T.B.M.M.

B:104

25.4.1995

0:5

Soru 16. TKİ ve TEAŞ'ın bu işleme karşı olmasının sebebi nedir?
Cevap 16. Tekliflerin değerlendirilmesi konusunda karar vermeye yetkili olan Teklif Değer
lendirme Kurulunun Erg. firmasının teklifinin uygun görüldüğüne dair kararına yalnızca TKİ Ge
nel Müdürü katılmamıştır. Üst komisyon üyeleri Bakanlığımız Müsteşarı, Müsteşar Yardımcısı;
Enerji İşleri Genel Müdürü, TEAŞ Genel Müdürü ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü
mezkûr karara iştirak etmişlerdir. Esasen 3096 sayılı kanun ve ilgili mevzuatında kararların oybir
liği ile alınacağına dair hüküm olmayıp, oy çokluğu yeterlidir.
TKİ Genel Müdürünün söz konusu karara katılmayış gerekçesi ise "Konu ile ilgili Bakanlık
ve ilgili kuruluş temsilcilerince hazırlanan Ön Değerlendirme Raporunda yer alan olumsuz tespit
ler, özet değerlendirme tablosunda açıkça görüldüğü üzere gerek öngörülen satış fiyatı gerekse ma
liyeti oluşturan kalemlerdeki farklılıklar ve 9799 sayılı kararname eki yönetmelikte öngörülen kri
terlere göre tekliflerdeki hesaplama ve değerlendirme yapılmasını engelleyen belirsizlikler ve bir
kısım ilgili kuruluş temsilcilerince rapora eklenen görüşler ile 3096 Sayılı Yasa kapsamı dışında ol
makla, bu aşamada maden işletmesinin tevsii ve devri ile ilgili maliyetlerin doğru ve tam olarak değerlendirilemeyeceği gerçeği karşısında en uygun teklifin belirlenemeyeceği kanaati "dır.
Söz konusu muhalefet şerhi şu sebeplerle dikkate alınmayarak kurul oy çokluğu ile (5 kabul 1
red) karar vermiştir.
1. Teklif değerlendirme kurulu oluşturulmuş, alt komisyon raporları teklif değerlendirme ku
ruluna verilmiştir. Teklif değerlendirme kurulu 1 'e karşı 5 oy çokluğu ile Erg firmasına öncelik ta
nınmasına karar vermiştir.
2. Ön Değerlendirme Kurulunun hazırlamış olduğu özet değerlendirme tablosunda yer alan
unsurlar ve kalemler 9799 Sayılı Kararname eki yönetmeliğin 5 ve 8. maddelerinde yer alan kalem
lere uygun olduğundan değerlendirme mevzuatın öngördüğü şartlar muvacehesinde objektif olarak
değerlendirilebilmiştir.
3. İlgili kuruluş temsilcilerince rapora eklenen görüşler 1. maddede zikredilen ve raportörlük
görevi yapan kuruluş temsilcisi görüşleridir.
4. Gerek TKİ ve gerekse TEAŞ Bakanlığıma bağlı kuruluşlardır. 3096 Sayılı Kanuna göre gö
rev sözleşmesi Bakanlar Kurulunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlığımca imzalanmaktadır.
Öte yandan Afşin'de kurulu termik santral yakıtı olan kömürü Elbistan'daki kömür havzalarından
karşılamakta olup; yatırım programında 1-6 üniteler olarak yer alan ancak 4 ünite olarak inşa edi
lebilmiş santralın tevsii mahiyetindeki 5-6 ünitelerin yakıtının da aynı program içerisinde yer alan
Elbistan kömür havzalarından karşılanması projenin mahiyeti gereğidir. Aynı gerekçelerle AfşinElbistan (B) grubu santralı (B) grubuna ait kömür havzaları ile birlikte Yap-İşlet-Devret modeline
göre özel şirketlerin teklifine açılmıştır. Santralın işletme maliyeti ile kömürün işletme maliyeti ob
jektif olarak tespit edilebildiğinden bu maliyetlerin enerji satış fiyatı içerisindeki payı da objektif
olarak belirlenebilmiştir. Kaldı ki YPK'nın 23.1.1995 tarih ve 95/T-5 Sayılı kararı ile TKİ'ye ait
yöredeki kömür havzalarının işletmesi TEAŞ'a devredilmiştir.
Soru 17. Erg. İnşaatı neden Bingöl Karlıova'yı bırakmıştır?
Cevap 17. Bakanlığımızın 18.5.1987 tarihli ve 432 Sayılı yazısına istinaden YPK'nın
17.6.1987 tarih ve 26 nolu toplantısında Bingöl-Karlıova santralı ve maden işletme projesi 1987 yı
lı yatırım programına alınmıştır. Bu karar Bakanlar Kurulunun 17.6.1987 tarih ve 87-877 Sayılı
Kararı ile onaylanmıştır. Ekonomik işler yüksek koordinasyon kurulu 18.7.1987 tarih ve 87-13 Sa
yılı Kararı ile söz konusu projenin gerçekleştirilebilmesi için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
ile TEK Genel Müdürlüğüne yetki vermiştir. .
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TEK'çe;
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-Erg. Konsorsiyumundan
- Elektrim Firmalarından teklif istenmiştir.
Tekliflerde % 100 Kredinin temini de şart koşulmuştun Erg Konsorsiyumunun teklifi uygun
bulunmuş ve sözleşme tanzimine ilişkin prosedür başlatılmıştır. 18.10.1987 tarihinde sözleşme im
zalanmış olup 13.11.1987'de santralın temeli atılmıştır. Sözleşme doğrultusunda Erg. konsorsiyu
mu kredi tekliflerini kısa sürede TEK'e iletmiştir. 18.12.1987, 9.3.1988, 18.7.1988 tarihlerinde
TEK'e Erg firmasınca arz edilen kredi teklifleri değerlendirilirken ve Erg. konsorsiyumunun kredi
görüşmelerinin neticelenmesini temin için; TEK, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdindeki gi
rişimleri devam ederken; TEK 6.1.1989 tarih ve 248 sayılı bir yazı ile projenin programından çı
karılması girişimlerini başlatmıştır ve Erg.'e 8.8.1989 tarihli bir yazı yazarak kredi temini girişim
lerini durdurmalarını istemiştir. Daha sonrada sözleşmenin hükümsüz kaldığı Erg. konsorsiyumu
na tebliğ edilmiştir. Bingöl-Karlıova santral inşaası işi TEK'in tek taraflı karan ile durdurulmuştur.
Soru 18. Son Hükümetten eski bir DYP'li Devlet Bakanının Adana'da yeni bir baraj inşaatı
nın TEK için Yönetim Kuruluna baskı yaptığı doğru mudur?
Cevap 18. Hayır değildir.
Soru 19. DPT ye Yüksek Planlamadan yatınm izni çıkmadan, mezkûr devlet Bakanının bas
kısıyla eski TEK Yönetim Kurulu Adana'daki santrali neden ihaleye çıkarmıştır?
Cevap 19. Böyle bir ihale yapılmamıştır.
Soru 20. ERG Înşaat'ın bu Devlet Bakamnı ABD'de tedavi ettirdiği doğru mudur?
Cevap 20. Bu sorunun muhatabı Bakanlığım olamayacağından cevap vermem mümkün değil
dir.
Soru 21. Mezkûr Devlet Bakanının ERG înşaat'ın müşavirliğini yaptığı doğru mudur?
Cevap 21. Bu sorunun muhatabı Bakanlığım olamayacağından cevap vermem mümkün değildir.
Soru 22. Bakanlık açıklamasında ERG înşaat'ın 5 cent'e enerji vereceği açıklanmaktadır.
Santralde şu anda Kwh kaç cent'e mal olmaktadır?
a. Maliyette kur farkının etkisi nedir?
b. Santralin iç borcunun etkisi nedir?
Cevap 22. Fizibilite veriliş tarihi olan 1993 yılında tesiste üretilen enerjinin ticarî maliyeti
10.32 çent/kwh.'dir.
Teklifin değerlendirildiği tarihte TEAŞ Genel Müdürlüğünden alınan 1993 yılına ait sınaî ma
liyet değerleri ise aşağıdaki gibidir (1993 yılı ortalama dolar kuru 1 US$=11 046 TL. olarak alın
mıştır.)
TLVKvvh

cent/Kvvh

Malzeme

257,76
20,34

0,18

Personel

99,81

Çeşitli Giderler

1,648

Yakıt

Vergi

2,33
.

0,90
0,015

8*98

0,08

Amortisman

23,07

Genel İdarî+Faaliyet dışı gid.

68,03

0,21
0,62

479,64

4,34

TOPLAM
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, Ayrıca TKİ Afşin-Elbistan işletmesinin zararı 1993 yılında 170,2 Milyar TL. *dir. Bu da üreti
len enerjiye 0,53 c/Kvvh maliyet yüklemektedir. Bunu da dahil ettiğimizde sınaî maliyet
(4,34+0,53) 4,9 c/Kvvh olmaktadır.
Buna rehabilitasyon ile 5-6 ünitelerin yapım maliyetleri dahil edilmemiştir. Eğer rehabilitas
yon ile 5-6. ünitelerin yapımını da devlet üstlenmiş olsa idi ticari maliyetin 10.32 cent/Kvvh'nm çok
daha üzerine çıkacağı açıktır.
Santral üzerindeki faiz ve kur farkı ticarî maliyeti 1993 yılı için TEAŞ resmî kayıtlarında
658.16 TL. (5.9 cent) olarak görülmektedir.
Santral ticari maliyetine dahil olan 658.16 TL. Iik kur farkı aynı zamanda santralın iç borcunu
da içermektedir.
Soru 23. Santralin kur farkı ve iç borç faizlerinin yükünü çıktığımızda maliyetin 4 cent oldu
ğu doğru mudur?
Cevap 23. Hayır doğru değildir.
Soru 24. Neden santral özelleştirme yoluna gidilerek satılmamıştır?
Gevap 24. Santralın rehabilitasyonu ve yeni iki ünitenin yapımı için firmalara davet 1992 yı
lında gönderilmiştir. 1992 yılında satış yolu ile Özelleştirmenin düzenlendiği 4046 sayılı kanun he
nüz yürürlükte değildi.
Soru 25. Kur farkları ve iç borçlar Şirket yerine neden hazineye yüklenmiştir?
Cevap 25. 3096 sayılı Kanuna göre böyle bir yükümlülük söz konusu değildir. Kaldı ki şirket
yatırımlarında getirdiği finansman için hazine garantisi istememektedir. Ancak yatırım ve işletme
dönemine ait olan borçlann santral mülkiyeti devlette kalması nedeniyle firmaya yüklenmesinin
hukukî bir zorunluluğu bulunmadığı gibi, mantıklı izahı da yoktur.
Soru 26. Sözleşmeli personel neden şirkete devredilmeyerek devlete yüklenmiştir?
Cevap 26. Sözleşme taslağında görev bölgesinde çalışan sözleşmeli personel ile 1475 sayılı
yasaya tabi personelin istekleri halinde şirkete devredilmesi esası benimsenmiştir. Devlet memur
ları ise şirkete devredilmeyecektir. Ancak, bu memurlardan dileyenlerin istifa ederek şirkete geçe
bilecekleri tabidir. İşçi statüsündeki personel ile sözleşmeli personelden şirkette çalışmak isteme
yenler ise TEAŞ bünyesinde görevlerine devam edeceklerdir. Dolayısı ile sözleşmeli personelin
Devlete yük edilmesi şeklindeki ifadeniz gerçeklerle bağdaşmamaktadır.
Soru 27. Madem Hazine dış borç, kur farkı ve iç borç'u üstlenecekti de bu kolaylık TEAŞ'a
değilde Şirket'e yapılmıştır?
Cevap 27. TEK tarafından 1-4 üniteler inşa edilirken dış borç alındığı, 1978 yılında ilk ünite
nin inşasına başlandığında TEK'in bu projeyi dış borç kullanarak yaptığı bilinen bir gerçektir. Mül
kiyeti TEK'e ait tesislerin borçlarının da mülkiyet hakkı sahibi tarafından ödenmesi doğaldır. Şa
yet işletme hakla devri değil de satış gündemde olsa idi tesislerin aktif ve pasifleri ile birlikte Şir
kete intikali söz konusu olurdu.
Soru 28. Borçlar hazineye, fazla memur devlete, devletin milletin kâr'ı ne? Yap-işlet'le bütün
yük yine devlete kalmıyor mu?
Cevap 28.27. soruya ait cevaplarda da belirtildiği gibi mülkiyet hakkı sahibi Devlet olduğun
dan 1-4 ünitelerinin yapımına ait kredi borçları da Şirket tarafından değil Devlet tarafından üstlenilmektedir. Santralin 1.3.1995 yılından 2018 yılına kadar ödemekle yükümlü bulunduğu toplam
ana para+faiz yükü 560 milyon 109 bin 810 US$'dir. Santralin 1995 yılında devri yapıldığı varsa
yıldığında tesis 2015 yılında tekrar TEAŞ'a geri devri yapılmış olacaktır. Bu süre zarfında TEAŞ
Şirkete devren geçmeyi kabul eden personelin maaş ve sosyal yardım ödemelerinden, işletme gi
derlerinden, 2 376 milyar USD'lık yatırımlardan ve eksik üretimin bütçe üzerindeki yükünden kur
tulmuş olacak; ayrıca Devlet, Şirketten 400 milyon US$'m üzerinde vergi tahsil ederek genel
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bütçeye katkı sağlamış olacaktır. Kaldı ki TEAŞ Şirket'ten ortalama 5 c/Kwh'dan satın alacağı
enerji satış fiyatının üzerine kârını da yaklaşık 1 c/Kwh olarak koyarak satacağı varsayılırsa TE
AŞ'm santrale hiçbir masraf ve yatırım yapmaksızın elde edeceği kâr 20 yıl için toplam yaklaşık 2
milyar US$'dır.
Soru 29. Termik Santralin Ekonomik ömrü 20-25 yıl olduğu bilindiği halde neden şirkete 20
yıllığına verilmektedir?
Cevap 29. Çatalağzı (A) termik santralı ülkemize 42 yıl hizmet ettikten sonra Üretim faaliyet
lerine son verilmiştir. Üretim faaliyetlerine son verilmesinin teknolojik farklılıklarından dolayı pa
halı üretim yapması ve elektro filtrelerin standartların çok üzerinde kül atmasıdır. 42 yıllık bir sü
re çalıştırılması santralın özellikle kazan bölümlerinin yenilenmesi ile mümkün olmuştur. Afşin-Elbistan termik santralı da her ne kadar 25 yıllık ekonomik ömre sahipse de gerekli bölümlerin reha
bilitasyonu ile (bu rehabilitasyonlar santral için yaklaşık 880 milyon US$ olup kömür maden saha
ları içinde bir kısım rehabilitasyonlar Şirket tarafından 9-12. yıllar arasında gerçekleştirilecektir.)
bu ömrün uzatılması mümkündür. Bu ancak iyi bir işletmecilik ve gerekli yatırımların yapılması ile
gerçekleşebilecektir. Ayrıca bu durumda olan santralların örnekleri dünyada mevcuttur.
Soru 30. 4. Ünite verip - 2 Ünite almak hangi aklın kâr'ıdır?
Cevap 30. 4 ünite verilmeyip.sadece işletme hakkı devredilmektedir. Ekonomik sıkıntılar ne
deniyle yatırımların durduğu, işletmelerin finans güçlüğü nedeniyle rantabl çalıştırılamadığı günü
müzde santralın gerekli rehabilitasyonunu yapamayarak, 10 yıldır yapılamayan 2 yeni ünitenin inŞaa edilemeyerek santralın çürümeye terkedilmesinde hangi akıl ve mantık yatmaktadır? 4 ünitenin
işletme hakkı verilmesi ile Şirkete 2 milyar 376 milyon UD$'lık yatırım yaptırılarak 20 sene so
nunda 6 ünite devir alınacaktır.
Soru 3İ. 20 yılın sonunda TKİ ve TEAŞ'ın iş makinelerinin hangi parçası kalır?
Cevap 31. 3096 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince şirket tesisleri 20 yılın sonunda çalışır du
rumda devlete geri devredecektir. 20 yıl Devlet işletse idi hangi parçalar kalacaksa, Şirket işletti
ğinde de o parçalar kalacaktır. İş makinalarının amortisman süreleri 4 yıl ile 10 yıl arasında değiş
mektedir. Hurdaya ayrılan ve kullanılamaz duruma gelen iş makinalarının yerine şirket taahhüt et
tiği enerji üretiminin gerektirdiği iş makinalarını ikame edecektir.
Soru 32. Şimdi 5-10 yaşındaki İş Makineleri 25-30 yaşında ne işe yarar?
Cevâp 32. Sizce Devlette kalsa idi ne işe yarayacaktı? Şirket tesis için gerekli tüm makineleri
yenilemek ve eksik makineleri (işletmek için) temin etmek yükümlülüğündedir.
Soru 33. ERG İnşaat kullanma hakkını aldığı iş makinelerini satar veya başka şantiyeleride
kullanırsa ne olacaktır?
Cevap 33. Devlet 20 yıl boyunca dilediği kurumlar eli ile Şirketin görev konusuna ait her tür
lü eylemini denetleme yetkisini haizdir. Sözleşme taslağında tesisler ile Şirkete devredilen araç ge
reç ve malzemeler görev amaçlarına uygun olarak kullanacak ve Şirket bunları her türlü yatırım hak
ve menfaatleri için teminat olarak gösteremeyecek, üzerine ipotek koyduramayacak ve rehin vere
meyecektir. Görev süresi sonunda Şirketin TEAŞ'dan almış olduğu araç, gereç ve iş makinaları ile
demirbaşlar normal yıpranma dışında çalışır vaziyette Bakanlığa veya Bakanlığın uygun gördüğü
bir kuruluşa devredilecektir.
Soru 34. ERG İnşâat'ı 5-6. Üniteleri 2 nci yılda başlamaz vazgeçerse hangi teminat alınmış
, . ' ' . '
Cevap 34. 3096 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında işletme hakkı devri modeli için herhangi
bir. teminat alınması mecburiyeti getirilmemiştir. Buna rağmen özkaynak tutarının % 0.5'i nisbetinde teminat alınmıştır. Ayrıca 2. yıla kadar şirketçe yapılan tüm yatırımlar ile 1 milyon US$'lık
sigorta primi karşılığı yaptırılacak sigorta gelirleri devlete kalacaktır. Şirketin üretip, TEAŞ'a fatu
ra ettiği enerji bedellerinin TEAŞ uhdesinde kalan miktarı da diğer bir teminattır.
tır?

" ' ' ' • • . ' •
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Soru 35. Santral kaça ve kime sigorta ettirilecektir?
Cevap 35. Bu teminatın yanısira tesisler 1 milyar US$'lık sigorta primi ödenmesi karşılığında
bütün tesisleri kapsayan makine ekipman ali risk sigortası, inşaat işleri ali risk sigortası, tabii afet
ler ali risk sigortası, Şirket kusuruna karşı 3 aylık iş aksama sigortası, 3 üncü şahıs malî mesuliyet
sigortası gibi riskler karşılığında sigortalanacaktır. Sigorta şirketi Şirketin teklifi ve Bakanlığımı
zın uygun görüşü ile belirlenecektir.
Soru 36. Teminat tutan ne kadardır?
Cevap 36. Özkaynak tutarının % 0.5'i teminat+1 milyar US$ prim karşılığı sigorta+fesih ha
linde o tarihe kadar gerçekleştirilmiş yatınm tutarı+Şirket tarafından üretilip de TEAŞ'a fatura
edilmiş enerji bedelinin TEAŞ uhdesinde kalan tutarı.
Soru 37. Şirketin malî gücü bu santralin altından kalkmaya yetecek midir?
Cevap 37. Şirket ortaklarının müktesebatı ve Bakanlığımızca yürütülen diğer projelerden ba
zılarına da konsorsiyum ortağı olarak iştirak etmiş olması, aynca sermayesi ve getireceği kredile
re Hazine garantisi talep etmemesi sebepleri ile Bakanlığımıza ibraz ettiği referansları da göz önün
de tutularak Bakanlığımızca yeterli addedilmiştir.
Soru 38. Konsorsiyumun yabancı ortağı VERBUND A.Ş.'nm sadece bir plan şirketi ve malî
gücünün yetersiz olduğu doğru mudur? Bu konuda hangi teminatlar alınmıştır?
Cevap 38. Verbund Plan Ges m.b.h. şirketi Verbund Group bünyesinde; faaliyet gösteren ve
grup olarak elektrik santrallannın, iletim hatlarının ve salt sahalannın yapımı, süpervizyonluğu, iş
letilmesi, tasannu, planlaması konularında faaliyet gösteren ve 6 ayrı firmadan oluşan ve toplam.
sermayesi 800 milyon US$ olan bir Avusturya devlet kuruluşudur. Bir çok beton, dolgu, barajlar,
hidroelektrik santrallar ve termik santralların yapımcısı ve işletmecisi olan 110, 220, 380 Kvv'luk
toplam 6 760 Km. yüksek voltaj iletim hatlarının sahibi, 1991 yılı itiban ile de toplam 23.47 mil
yar Kwh elektrik enerjisi üretmiş ve ayrıca Türkiye de Çayırhan, Çatalağzı, Kangal termik santral
lannın yapımı, Kavşak, Çatalan, Seyhan, Oymapınar, Gürsöğüt, Kargı, Birecik, Karkamış, Yedigöze gibi hidroelektrik santrallan ve sulama amaçlı tesislerin tasanmı, yapımı ve mühendislik konulannda çalışmalarda bulunmuş ve halen de bulunmakta olan uluslararası bir firmadır.
Verbund Plan Gmbh., Erg-Verbund A.Ş.'nin ortaklanndan biri olup, söz konusu işin teminatı
Erg-Verbund A.Ş.'den alınacağı için ortaklarından ayrıca teminat alınmasına gerek bulunmamak
tadır. Kaldı ki Verbund Plan Gmbh. bu iş için gerekli olan krediyi, hazine garantisi talep etmeden
Türkiye'ye getiren şirket ortağıdır. Bu firma aynı zamanda Birecik Konsorsiyumu içinde de yer al
maktadır.
•
Soru 39. Neden baca gazlarının temizlenmesi için Şirket'e şart koşulmamıştır?
Cevap 39. 1-4 ünitelerin rehabilitasyonuna desülfürizasyon dahil değildir. Kuruluşundan bu
yana 10 yıldır santral desülfürizasyon tesisleri olmadan işlemektedir. 5-6 üniteler desülfürizasyon
tesisi de dahil olarak inşa edilecektir. Gerek görüldüğü taktirde 1-4 ünitelerin de desülfürizasyon
tesisleri şirketçe inşa edilecek; bedeli ise tarife yoluyla şirkete ödenecektir.
Soru 40. Radyasyon ölçümü içinhangi tedbir alınmıştır? Eski ve yeni ünitelere radyasyon öl
çümü için gerekli revize şartı konmuş mudur?
Cevap 40. Santralın işletilmesi doğada normal sınırlarda bulunan radyasyon miktarını arttırmamaktadır. Eski ünitelerde radyasyon ölçüm ünitesi mevcut olmadığından ve santralın işlemesi
ile radyasyonun artışı arasında ilişki bulunmadığından yeni yapılacak 5-6 üniteler için de böyle bir
ünite yapımı şartı getirilmemiştir.
Soru 41. 5 Şubat 1993'te yayınlanan 1993/8 Başbakanlık genelgesinde,
a. 6. Sayfa 4. paragrafında Afşin-Elbistan A.Ş. ve 6. üniteleri Ağustos 1993'te temeli atılacak
tı. Aralık 1997 de hizmete girecek.
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temeli atılacaktır diye ilan edilen ve 1993 yatırımlarla ilgili hükümet direktifi Genelgesinde 5-6 B
ünitelerinin yapımından neden vazgeçilmiştir?
Cevap 41. Hükümet programlarında yer alan yatırımların gerçekleştirilebilmesi, yatırımların
öngörüldüğü yıllara ait bütçe imkânlarına bağlı olduğundan söz konusu yatırımların ait olduğu yıl
larda gerçekleştirilmesi mümkün olamamıştır.
Soru 42. A. 5-6, B ünitelerinin yap-işlet ile yapılması yerine mevcut A.l-4 niçin devredilmiştir?
Cevap 42. Yukarıda yer alan diğer cevaplarımızda müteaddit kereler belirtildiği üzere 1 -4 üni
teleri rehabilitasyonu için yapılacak yatırıma kaynak aktarmak bu günkü bütçemizle mümkün ola
mamaktadır. Aym güçlük sebebi ile 10 yıldır 5-6. üniteler inşa edilememiştir. 1-4 ünitelerin reha
bilitasyonu ile 5-6. ünitelerin yapım işi bir arada düşünülerek 5-6 ünitelerin yapımı garanti edilir
ken 1-4 ünitelerin rehabilitasyonu da sağlanmıştır.
Bakanlığımız 3096 sayılı Kanuna göre Tekirdağ-Saray, Konya-Beyşehir, Adana-Tufanbeyli
ve Afşin-Elbistan B santralı için Resmî Gazete ilanı ile firmalardan ön yeterlilik belgesi istemiştir.
Bu santnülar için alman ön yeterlilik belgelerinden yalnızca 4 tanesi Afşin-Elbistan B santralı için
istekli olduklanm belirtmişlerdir. Halbuki bu 4 bölgede kömür havzası tespitleri en güvenilir olam
Afşin-Elbistan havzası olmasına rağmen ilginin az olduğu görülmüştür.
33.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nm, Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi hakkı
daki iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'in yazılı cevabı (7/6220)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakam Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletlerinize arz ederim.
Saygılarımla.
15.2.1995
Halit Dumankaya
İstanbul
Mardin Devlet Hastanesinde Başhekim Mehmet Duyan tarafından trafik kazası süsü verilerek
10 futbolcuya sahte rapor verdiği iddiaları vardır.
Soru 1. Mardin Savcılığınca soruşturma açıldığı söylenmektedir, doğru mudur? Soruşturma
açılmış ise hangi aşamadadır?
Soru 2. Başhekim Mehmet Duyan DYP liste başı adayı olduğundan savcılığa baskı uygulan
dığı söylentileri vardır, bu söylentiler gerçek midir?
Soru 3. Hastane personeli ve o gün görevli polisler savcılıkta ikinci ifadelerinde gerçekleri
savcıya anlatmışlar bu konuda bugüne kadar ne işlem yapılmıştır?
.•T.C.

•

Adalet Bakanlığı
24.4.1995
Bakan: 802
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 23.3.1995 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00.027/6220-13218/48120 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde alman ve İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından verilen ve ya
zılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ek
te sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Moğultay
Adalet Bakanı
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Sayın
Halit Dumankaya
İstanbul Milletvekili
T.B.M.M.
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.
24.3.1994 tarihinde Mardinspor-Erciyesspor arasında yapılacak karşılaşmanın Mardinspor ka
filesinin kaza geçirmesi nedeniyle ertelenmesi ve kazamn sahte olarak planlandığı olayıyla ilgili
olarak, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından alman 31.3.1995 tarihli ve B-1995/447 sayılı yazı
dan;
— Olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 1994/464 sayı ile hazırlık soruştur
ması açıldığı,
- Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duyan'ın, hastane acil poliklinik raporlarında
imzası bulunması nedeniyle sanık sıfatıyla ifadesinin alınmış olduğu,
— Hiçbir kişi veya makamın soruşturma evrakının seyrine ilişkin olarak, tavsiye veya telkinde
bulunmadığı veya bu konuda herhangi bir baskıya maruz kalınmadığı,
- Hazırlık soruşturmasının devam etmekte olduğu,
anlaşılmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
•-•.•.

Mehmet Moğultay
Adalet Bakanı

34. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocukların istihdam sorunları
na ilişkin sorusu ve Baymdırılk ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6226)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. Saygılarımla.
17.2.1995
Akın Gönen
Manisa
24.5.1983 tarih, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa bir ek
madde eklenmesi hakkında 25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Kanunun 3413/1 Madde gereğince "Ka
mu Kurum ve Kuruluslan, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için her yıl başındaki, hangi statüde olursa ol
sun serbest kadro mevcutlarının binde biri oranındaki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapı
lacak sınavda başarılı olanlar arasında atama yaparlar" hükmü eklenmiştir.
Danıştay 1. Dairenin 27.5.1992 gün ve E. 1992/150, K. 1992/175 sayılı karan uyannca söz ko
nusu atamaların her yıl başında yeniden yapılması zorunluluğunu getirmektedir.
Ayrıca Maliye Bakanlığı'nın 8.7.1994 gün, B.0.70.B.M.K.0.20/205-01-15027 sayılı uygun
görüşleri ve 5 Şubat 1994 gün ve 21840 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Ka
rarında "Kadro kullanımına ilişkin esaslar kısmında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü'nün bakım ve korunması altında bulunanlar (3413 sayılı kanun kapsamına giren
ler) için Başbakanlık'tan izin alınması gereği olmadığı belirtilmektedir."
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28.12.1994 tarihli ve 22155 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunun
da yer alan kadroların kullanımı ile ilgili 50. maddenin 7. bendinde "24.5.1983 tarih ve 2828 sayı
lı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1. maddesi uyarınca yapılacak ata
malar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59. maddesi uyarınca istisnai memuriyetlere ata
nacak olanlar için aranmaz" ibaresi bulunmaktadır.
Buna göre;

.

1. 25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Kanunun Ek 3413/1 maddesi gereğince Kanunun yürürlük ta
rihinden itibaren Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarınız tarafından her malî yıl başında serbest kadro
mevcutlarının binde biri oranında ayırdığı kadro sayısı nedir?
2. Her yıl açılması gereken ve korunmaya muhtaç çocukları istihdam etmeyi amaçlayan sınav
lar Kanunun yürürlük tarihi olan 1988 yılında ve takip eden yıllarda (1994 yılı dahil) açılmış mı
dır? ._.
3. Açılmış ise kaç korunmaya muhtaç çocuğumuz işe yerleştirilmiştir? Öğrenim durumları ne
dir? •,
4. Açılmamış ise yürürlükteki Kanunu uygulamaktan sorumlu olan personel birimi yetkilileri
ve diğer yetkililerin uygulamama sebepleri nelerdir?
T.C.
Bayındırlık ve îskân Bakanlığı
Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği
Sayı: B.09.9.BHİ.0.00.00.25/1286
25.4.1995
Konu : Manisa Milletvekili Akın Gönen'in
Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: T.B.M.M.'nin 23.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6226-13233/48176 sayılı ya
zısı.
İlgi yazı ilişiğinde ahnan, Manisa Milletvekili Akın Gönen'in "Korunmaya muhtaç çocukla
rın istihdam sorunları" hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda değişiklik yapan
3413 sayılı Kanunun Ek-1. maddesi gereğince; Kanunun yürürlük tarihinden itibaren Bakanlığımız
tarafından her malî yıl başında serbest kadro mevcudunun binde biri oranında ayrılan kadro sayısı
25'tir.
..""••'2. Her yıl açılması gereken ve korunmaya muhtaç çocukları istihdam etmeyi amaçlayan sınav
lar, Kanunun yürürlük tarihi olan 1988 yılında ve takip eden yıllarda (1994 yılı dahil) açılmıştır.
3. Açılan sınavlarda başarı göstererek sınavı kazanmış bulunan 74 korunmaya muhtaç çocuk
işe alınmış olup; öğrenim durumları orta, lise ve dengi okuldur. Diğer taraftan, Bakanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşları itibariyle;
- Karayolları Genel Müdürlüğümüzün kadro durumu :
Yılı
1988
1989
1990
' "
1991
.1992
1993
1994
1988 ve takip eden yıllardan bugüne
fa sınav açılmıştır. -.,.

Adedi
%:!-.
38939
39
38 935
39
38 935
39
39 365
39
39 365
39
39 465
39
39465
39
kadar bu konuyla ilgili aşağıda belirtilen tarihlerde 3 de
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Öğrenim durumları '
1 Tekniker
15 Teknisyen
4 İlkokul
(Ayrılan 2 kişi ile birlikte kontenjanı tamamlamak üzere)
14.9.1989
21
21
2 Mühendis
3 Tekniker
3 Yüksek Okul
13 Teknisyen
(Ayrılma dolayısıyla kontenjanı tamamlamak üzere)
7.9.1994
2
2
2 Teknisyen
Bunlara ilave olarak; son sınav tarihinden sonra kadro sayısında ve çalışan kontenjanda her
hangi bir değişiklik olmadığı için sınav açılmamıştır. Halen mevcut kadro kontenjanına göre istih
dam açığı da bulunmamaktadır.
- DSİ Genel Müdürlüğümüzün kadro durumu :
- 1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu 1 adet Mühendis, lise ve den
gi okul mezunu 1 adet Teknisyen, 4 adet Daktilograf olmak üzere toplam 6 adet;
- 1993 yılında 5 adet ortaokul mezunu Daktilograf; ,
- 1994 yılında ise 5 adet yüksek okul mezunu memur, 25 adet lise ve dengi okul mezunu Dak
tilograf ile 5 adet hizmetli (toplam 35 adet) korunmaya muhtaç çocuğun istihdamı sağlanmış olup;
1995 yılında da 18 adet Memur (Fakülte/Yüksek Okul mezunu) alınması için gerekli girişimlerde
bulunulmuştur.
- İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün kadro durumu :
3413 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2.3.1988 tarihi itibariyle serbest kadro mevcudu (657
Sayılı Kanuna tabi memur: 4 004) + (işçi: 845) = 4 849 olup, kontenjan ise 5 kişi olarak belirlen
miştir.
İlk sınav 4.11.1988 tarihinde yapılmış ve sınavı kazanan 5 kişinin ataması yapılmıştır. Çalı-'
şanlardan birisi Bankadaki görevinden ayrıldığından, ikinci sınav 14.5.1990'da açılmış ve 1 kişilik
kontenjan eksiği de bu sınavda giderilmiştir.
1.1.1995 tarihi itibariyle serbest kadro sayısı 4 650, kontenjan açığı da 2 kişi olarak tespit edil
diğinden; bunun kapatılması için 25.4.1995'de sınav açılacağı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumuna bildirilmiştir.
Bankada 3413 Sayılı Kanuna göre istihdam edilenlerin hepsi en az iki yıllık yüksek okul me
zunudur.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Erman Şahin
Bayındırlık ve İskân Bakanı
35. - Manisa Milletvekili Akın Gönen 'in, korunmaya muhtaç çocukların istihdam sorunlarına
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazdı cevabı (7/6228)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevalandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
17.2.1995
Akın Gönen
• ' - . . Manisa
24.5.1983 tarih, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa bir ek
madde eklenmesi hakkında 25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Kanunun 3413/1 madde gereğince
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"Kamu Kurum ve Kuruluştan, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için her yıl başındaki, hangi statüde olursa
olsun serbest kadro mevcutlarının binde biri oranındaki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında ya
pılacak sınavda başarılı olanlar arasında atama yaparlar" hükmü eklenmiştir.
Danıştay 1. Dairenin 27.5.1992 gün ve E. 1992/150, K. 1992/175 sayılı karan uyannea söz ko
nusu atamalann her yıl başında yeniden yapılması zorunluluğunu getirmektedir.
Aynca Maliye Bakanlığı'nm 8.7.1994 gün, B.0.70.B.M.K.0.20/205-01-15027 sayılı uygun
görüşleri ve 5 Şubat 1994 gün ve 21840 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karannda "Kadro kullanımına ilişkin esaslar kısmında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü'nün bakım ve korunması altında bulunanlar (3413 sayılı kanun kapsamına giren
ler) için Başbakanlık'tan izin alınması gereği olmadığı belirtilmektedir."
28.12.1994 tarihli ve 22155 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunun
da yer alan kadrolann kullanımı ile ilgili 50. maddenin 7. bendinde "24.5.1983 tarih ve 2828 sayı
lı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1. maddesi uyannea yapılacak ata
malar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59. maddesi uyannea istisnai memuriyetlere ata
nacak olanlar için aranmaz" ibaresi bulunmaktadır.
Buna göre;
1.25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Kanunun Ek 3413/1 maddesi gereğince Kanunun yürürlük ta
rihinden itibaren Bakanlığımz ve bağlı kuruluşlannız tarafından her malî yıl başında serbest kadro
mevcutlannın binde biri oranında ayırdığı kadro sayısı nedir?
2. Her yıl açılması gereken ve korummaya muhtaç çocuktan istihdam etmeyi amaçlayan sınavlar
Kanunun yürürlük tarihi olan 1988 yılında ve takip eden yıllarda (1994 yılı dahil) açılmış mıdır?
3. Açılmış ise kaç korunmaya muhtaç çocuğumuz işe yerleştirilmiştir? Öğrenim durumları nedir?
4. Açılmamış ise yürürlükteki Kanunu uygulamaktan sorumlu olan personel birimi yetkilileri
ve diğer yetkililerin uygulamama sebepleri nelerdir?
.

':

••...

T:Ç'-

Adalet Bakanlığı
Bakan: 800

24.4.1995
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 23.3.1995 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00.027/6228-13235/48178 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde alınan ve Manisa Milletvekili Akın Gönen tarafından verilen ve yazılı ola
rak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevâp iki nüsha halinde ekte su
nulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Moğultay
Adalet Bakanı
Sayın
Akın Gönen
Manisa Milletvekili
T.B.M.M.
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.
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2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesine
göre korunmaya muhtaç çocukların istihdam edilmesiyle ilgili olarak Bakanlığımca ayrılması ge
reken kadro sayısı merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarda mevcut 72 104 kadro sayısının binde biri
olan 72 adettir.
2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
munun başvurusu üzerine 1990 yılında yapılan sınav sonucunda 5 ilkokul mezunu, 1 sanat okulu
mezunu olmak üzere toplam 6 adet personel, durumlarına uygun kadrolara atanmışlardır.
Ancak, 1991-1992-1993-1994 yıllarında anılan Kurumca 2828 sayılı Kanunun Ek-1 inci mad
desinin ikinci fıkrası {hükmüne uygun olarak Bakanlığıma iletilmiş istem bulunmadığından herhan
gi bir işlem yapılamamıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Moğultay
Adalet Bakanı

36. - Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, korunmaya muhtaç çocukların istihdam sorunlarına
ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/6235)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
17.2.1995
Akın Gönen
Manisa
24.5.1983 tarih, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa bir ek
madde eklenmesi hakkında 25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Kanunun 3413/1 madde gereğince "Ka
mu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için her yıl başındaki, hangi statüde olursa ol
sun serbest kadro mevcutlarının binde biri oranındaki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapı
lacak sınavda başarılı olanlar arasında atama yaparlar" hükmü eklenmiştir.
Danıştay 1. Dairenin 27.5.1992 gün ve E.1992/150, K. 1992/175 sayılı kararı uyarınca söz ko
nusu atamaların her yıl başında yeniden yapılması zorunluluğunu getirmektedir.
Ayrıca Maliye Bakanlığı'nıri 8.7.1994 gün, B.0.70.B.M.K.0.20/205-01-15027 sayılı uygun
görüşleri ve 5 Şubat 1994 gün ve 21840 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Ka
rarında "Kadro kullanımına ilişkin esaslar kısmında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü'nün bakım ve korunması altında bulunanlar (3413 sayılı kanun kapsamına giren
ler) için Başbakanlık'tan izin alınması gereği olmadığı belirtilmektedir."
28.12.1994 tarihli ve 22155 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunun
da yer alan kadroların kullanımı ile ilgili 50. maddenin 7. bendinde "24.5.1983 tarih ve 2828 sayı
lı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1, maddesi uyarınca yapılacak ata
malar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59. maddesi uyarınca istisnai memuriyetlere ata
nacak olanlar için aranmaz" ibaresi bulunmaktadır.
Buna göre;
1.25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Kanunun Ek 3413/1 maddesi gereğince Kanunun yürürlük ta
rihinden itibaren Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlannız tarafından her malî yıl başında serbest kadro
mevcutlarının binde biri oranında ayırdığı kadro sayısı nedir?
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2. Her yıl açılması gereken ve korunmaya muhtaç çocukları istihdam etmeyi amaçlayan sınav
lar Kanunun yürürlük tarihi olan 1988 yılında ve takip eden yıllarda (1994 yılı dahil) açılmış mı
dır?' .••
••'.' • .
dir?

3. Açılmış ise kaç korunmaya muhtaç çocuğumuz işe yerleştirilmiştir? Öğrenim durumları ne
'..•''"

4. Açılmamış ise yürürlükteki Kanunu uygulamaktan sorumlu olan personel birimi yetkilileri
ve diğer yetkililerin uygulamama sebepleri nelerdir?
. T.C.
Orman Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat
Dairesi Başkanlığı
Sayı:KM.LSOR./313-1306
Konu : Sayın Akın Gönen'in

24.4.1995

Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 27.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.7/623513242/48185 sayılı yazısı.
ilgi yazı ekinde alınan Manisa Milletvekili Sayın Akın Gönen'in "Korunmaya muhtaç çocuk
ların istihdam sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığınızca incelenmiş olup, cevabî ya
zımız ekte sunulmuştur.
Arz ederim.
Hasan Ekinci
Orman Bakanı
Manisa Milletvekili Sayın Akın Gönen'in 7/6235 Esas Nolu "Korunmaya Muhtaç
Çocukların İstihdam Sorunlarına ilişkin Yazılı Soru Önergesi" hakkında
Orman Bakanlığı'nın Cevabı
1. Bakanlığımız 7.8.1991 yılında kurulmuş olup, gerek kuruluş aşamasında gerekse bu güne
kadar Bakanlığımıza yeni kadro verilmemiş, sadece Orman Genel Müdürlüğü hizmetleriyle bera
ber Bakanlığımıza geçen hizmetlerde çalışan personel kadrolarıyla Bakanlığa devredilmiştir. 1994
yılma kadar Bakanlığımıza 25.2.1988 tarih ve 3413 sayılı Kanun Ek 3413/1 maddesi gereğince her
hangi bir kadro tahsisi yapılamamıştır.
2,3. 1988 ve takip eden yıllarda bu şekilde alınacak personel için sınav açılmamıştır.
4. Bakanlığımız 1995 yılı bütçesinde mevcut kadrolarımızın binde biri oranında 6 adet kadro
ayrılarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bildirilmiştir.
Orman Genel Müdürlüğü'nce de 1995 yılı içerisinde belirtilen Kanun gereği münhal bulunan
kadroların binde biri oranında atamaların yapılabilmesi için yeterli işlemlerin yapılmasına başlan
mıştır.
37. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, ihalelere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân
Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6247)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bakanlığınızca yapılan ihaleler ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılanmla arz
ederim.
>
15.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
49. ve 50 nci Hükümetler döneminde Bakanlığınıza bağlı kurumlarca yapılan ihaleler toplam
kaç adettir? Bu ihalelerden kaç adedi iptal edilmiştir? İptal edilen ihalelerin adlan, iptal gerekçele
ri ve ihale tutarları nedir?
T.C. :'
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1282 .
Konu : Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un
Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

25.4.1995

İlgi :T.B.M.M.'nin 23.3.1995 gün ve A.Û1.0.GNS.0.10.00.02-7/6247-13254/48203 sayılı ya
zısı.
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Kayseri, Milletvekili Salih Kapusuz'un, "49 uncu ve 50 nci Hükü
metler döneminde Merkez Teşkilatımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızca gerçekleştirilen ihaleler"
hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Söz konusu dönemlerde Bakanlığımızın Yapı İşleri, Karayolları, Devlet Su İşleri ve İller Ban
kası Genel Müdürlüklerince yapılan ihalelerle ilgili ayrıntılan içeren doküman ekte sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Erman Şahin
•

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Not: Yazılı soruyla ilgili diğer bilgiler dosyasındadır.
38. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyah-Kuzuoluk Köyünün sağlık oca
ğı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baranı'in yazılı cevabı (716262)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Kuzuoluk Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı
Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırmasının teminini saygılarımla arz ederim.
•

10.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru:

Köyün sağlık sorunlannın kısmen de olsa mahallinde giderilmesi yönünde fayda sağlayacak
Sağlık Ocağı'nın yapılması için Bakanlığınızca yürütülmekte olan bir çalışma var mıdır? Sözkonusu Sağlık Ocağı'nın yapımının ne zaman gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir?
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T.C. -.';.
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/931
25.4.1995
Konu: Yazılı Soru Önergesi Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6262-13269/4Ö218 sayılı yazılan.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Yahyalı-Kuzuoluk Köyünün
sağlık ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Doğan Baran
Sağlık Bakam
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Kayseri-Yahyalı-Kuzuoluk Köyü'nün sağlık
ocağı ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır:
Soru: "Köyün sağlık sorunlarının kısmende olsa mahallinde giderilmesi yönünde fayda sağ
layacak Sağlık Ocağının yapılmiası için Bakanlığınızca yürütülmekte olan bir çalışma var mıdır?
Sözkonusu Sağlık Ocağı'mn yapımının ne zaman gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir?
Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup;
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde hizmetin yürütülmesi hakkında
ki 154 sayılı Yönerge'nin ikinci bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ilâ 10 bin (ortalama 7 bin)
nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte herhangi
bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden talep gel
mesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir.
Yahyalı Merkez Sağlık OcağVna bağlı Taşhan Sağlık Evi 'nden hizmet alan Kuzuoluk Köyü
müzün nüfusu 1990 yılı genel nüfus sayımına göre 391'dir..Bağlı bulunduğu sağlık ocağından ye
terli sağlık hizmeti alması ve toplam nüfusun sağlık ocağı planlamasına esas alman kriter olan (5
000)'den az olması sebebiyle durumu, ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlen
dirilmiş olan ve fakat nüfusu yukarıda belirtilen kriterlere uymayan adı geçen Köyümüze bu haliy
le sağlık ocağı açılması mümkün görülmemektedir.

39. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri Yahyalı-Avlağa Köyünün içme suy
yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6270)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Avlağa Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Delvet Bakanı
Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
10.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Sorular:
1.1993 yılında etüdü yapılan köyün içme suyu şebekesinin inşaatına başlanılması için Bakan
lığınızca yürütülen çalışmalar hangi seviyededir? Sözkonusu içme suyu şebekesinin ne zaman ger
çekleştirilmesi düşünülmektedir?
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2. Özellikle kışın olmak üzere yağışlı mevsimlerde kullanılmaz duruma gelen köy yolunun
1995 yılı içerisinde tesfıye edilerek kumlanması için gerekli girişimlerin başlatılması mümkü mü
dür?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0.014/406

21.4.1995

Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih, A.01,0.GNS.0.10.00.02-7/6270-13277/48226 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Yahyalı - Avlağa Köyünün;
1. Içmesuyu ödenek yetersizliği nedeniyle 1995 yılı yapım programına alınamamış olup, öde
nek temin edildiği takdirde değerlendirilecektir.
2. Köy yolu stabilize kaplamalı olup, her yıl bakımı yapılmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakam
40. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Çubuk Harmanı Köyünün içme
suyu şebekesi ve yoluna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu 'nun yazılı cevabı (7/6273)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri îli, Yahyalı İlçesi, Çubuk Harmanı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet
Bakanı Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılanmla arz
ederim.
10.2.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Sorular:
1. Etüdü yapılan içme suyu şebekesinin yapımı ile ilgili çalışmalar hangi noktadadır? Şebeke
nin hizmete girmesi ne zaman mümkün olabilecektir?
2. Köy yolunun Zamantı Irmağı boyunca yapılabilmesi için gerekli inceleme ve etüd çalışma
larının başlatılması mümkün müdür?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0.014/416
Konu: Soru Önergesi

21.4.1995
Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 23.3.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6273-13280/48229 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Yahyalı-Çubukharmanı Köyünün içmesuyu ödenek yetersizliği nedeniyle 1995 yılı yapım
programına alınamamış olup, ilave ödenek temin edildiği takdirde değerlendirilecektir.
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2. Köy yolunun 1 km. lik bölümünün 1994 yılında tesviyesi yapılmış olup, kalan bölümü 1995
yılında tamamlanacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.

•

Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
41'.:'- Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri, Kayseri-Yahyatı-Ulupınar Köyünün iç
me suyu elektrik ve köprü sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu 'nun yazılı cevabı(7/6274)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Ulupınar Köyü ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Baka
nı Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
10.2.1995
SalihKapusuz
Kayseri
Sorular:
1. İçme suyu şebekesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar hangi seviyededir? Şebekenin faali
yete geçmesi ne zaman mümkün olabilecektir?
2. Köy önünde akan dere üzerine betonarme köprü yapılması için ne tür çalışmalar yapılmış
tır? Sözü edilen köprünün inşaasına ne zaman başlanabilecektir?
3. Köyün uzun süre kesilen elektriğin ana nedenlerini tespit için bir çalışma var mıdır? Elekt
riğin düzenli bir şekilde köylü tarafından kullanılabilmesi için 1995 yılı içerisinde gerekli çalışma
ların başlatılması mürnkü müdür?
•T.C. .
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0.014/415

21.4.1995

Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6274-13281/48230 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir..
Yahyalı - Ulupınar Köyünün;
1. İçmesuyu 1995 yılı yapım programında 1996 yılında tamamlanacak şekilde yeralmaktadır.
2. köy girişindeki dere üzerinde yapımı planlanan köprü 1995 yılı etüt programında olup, yılı
içerisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
42. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir yerel gazetede çıkarı habere ilişkin sorusu ve
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6350)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Mehmet Seven
Bilecik
Bilecik Belediye Başkanı Sayın Mustafa Cinoğlu'nun 24 Şubat 1995 tarihli Bilecik Yarın Ga
zetesinde yayınlanan "Toplu konut bölgesinin Jeolojik raporları vardır. Bunlardan birisi de Meh
met Seven'in Belediye Başkanlığı dönemine aittir" başlıklı demeciyle ilgili;
a) Bu bahse konu olan belgeler nelerdir? Birer fotokopileri tarafıma gönderilebilir mi?
b) Toplu konut alanı içinde bulunan kaymanın (heyelanın) neticesinde Valilik makamı olarak
ne gibi bir çalışma yapılmıştır?
c) Toplu Konut alanları ile ilgili alınan meclis kararları ya da yapılan imâr değişikliklerinin ne
zaman yapıldığı, örnek ve karar suretlerinin birer fotokopileri tarafıma gönderilebilir mi?
d) Toplu Konut idaresince de gerekli çalışmalar yapıldı mı? Toplu Konut alanı içinde bulunan
bu heyelanla ilgili ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Bu jeolojik raporlar kimler tarafından verilmiştir?
' • • ' T . C .

.•'

.

'

.

'

.

.

İçişleri Bakanlığı
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü
Sayı: B050MAH0650002/55384
Konu: Bilecik Milletvekili
Sayın Mehmet Seven'in
Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

24.41995

İlgi : TBMM Başkanlığının 23.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6350-13384/48600
sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; Bilecik Milletvekili Mehmet
Seven'in "Bir yerel gazetede çıkan habere ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak;
Önergede bahse konu "Yarın" Gazetesinde yayınlanan haberde yer alan belgelerle ilgili ola
rak Bilecik Valiliğinden alınan;
28.3.1970 tarihinde Jeolog Ali Bulut tarafından hazırlanan "Bilecik İli Jeolojik Etüd raporu"
Ek-l'de,
.
1.10.1986 tarihinde Jeoloji Yüksek Mühendisi Şenel Altun tarafından hazırlanan "Bilecik İli
Jeolojik Etüd raporu" Ek-2'de,
30.7.1992 tarihinde Jeoloji Mühendisi Necmi Yıldırm tarafından hazırlanan 3M 1 a,b, 30M III
a-301 IV a, b, c, d imar planı paftasına ait "Jeolojik rapor" Ek-3'de,
1993 yılında Jeoloji Mühendisi Ahmet Biçer tarafından hazırlanan ve 3.11.1993 tarihinde il
ler Bankası İmar Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından onaylı "Bilecik İli Merkez İlçe 1 No'lu
Toplu Konut Bölgesi Jeolojik Etüd Raporu" Ek-4'de,
Toplu Konut alanı içerisindeki kaymayla ilgili olarak yerel gazetede çıkan haber üzerine, Va
liliğin Toplu Konut İdaresiyle yaptığı yazışma ve cevabî yazının bir örneği Ek-5 de,
Toplu Konut alanı ile ilgili Belediye Meclis kararlarının birer örneği Ek-6'da,
sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
-.

• •

'• ••

,

Not: Yazılı soruyla ilgilLdiğer bilgiler dosyasındadır.
-
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43. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon Başmakçı Belediye Başkanına ilişkin
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6384)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.

\
Dr. H. İbrahim Özsoy
Afyon

Hükümetin Anavatanlı Belediyelere yardım konusundaki tutumu malumunuzdur. Yardımlann
DYP'li belediyelere gönderildiği bir gerçektir. DYP'li belediyelere gönderilen bu paraları sarf ede
cek yatırım veya hizmet olmayınca bankalarda faizle değerlendirdikleri herkes tarafından bilin
mektedir.
Afyon Başmakçı Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Berberoğlu'na gönderilen bu fazla
paraları sarf edecek yer bulamayınca aldığı yasal olmayan 3.8.1994 tarih ve 140 sayılı Encümen
Karanyla üç özel kişi adına 800 Milyonu bölüştürerek Türk Ticaret Bankası Dinar Şubesine yatırt' mıştır.
1. Belediye Başkam Sayın Abdurrahman Berberoğlu bu konuda defalarca ihbar ve şikâyet
edildiği halde hakkında herhangi bir ciddi işlem yapılmadığı doğru mudur?
2. Bu konuda Afyon Valiliğince açtınlan bir tahkikatın İçişleri Bakanlığınca gönderilen bir
emirle sumen altı edildiği doğru mudur?
3. Belediye Başkanı DYP'li değil de başka bir partiden olsa idi, hakkında tahkikat yaptırma
makta ve görevden el çektirmemekte ısrarlı olur muydunuz?
T.C- .;
İçişleri Bakanlığı
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü
Sayı: B050MAH0650002/55381
Konu: Afyon Milletvekilli
Sayın Halil İbrahim Özsoy'un
Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

24.4.1995

İlgi : TBMM Başkanlığının 23.3.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6384-13452/48818
sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Afyon Milletvekili Halil İb
rahim Özsoy'un "Afyon-Başmakçı Belediye Başkanı'na ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili ola
rak Afyon Valiliğinden alınan 6.4.1995 tarih ve 000821 sayılı yazıda;
Başmakçı Belediye Başkanı Abdurrahman Berberoğlu'nun "Belediyeye ait 800 milyon lirayı
şahıslar adına Din: r'da bir bankaya vadeli olarak yatırdığı", "usulsüz ihale yaptığı", "belediye hiz
met otosunu şahsi işlerde kullandığı" yolundaki şikâyetlerin Ve aynı konuda Cumhuriyet Başsavcı
lığının 94/318-5 sayılı görevsizlik karan dosyasının Valiliğe intikal etmesi üzerine dosyalann bir
leştirilerek iddiaların incelenmesi için muhakkik görevlendirildiği,
Soruşturmaya 20.1.1995 gün ve 177 sayılı onayla belediye encümen üyelerinin de dahil edil
diği, muhakkik tarafından düzenlenen fezlekeli soruşturma dosyasının 1 inci maddesinde, 800 mil
yon belediye parasının 3.8.1994 tarih ve 140 sayılı encümen karan gereğince belediye personeli
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adına müşterek isim ve imzalı T. Ticaret Bankası dinar Şubesine vadeli olarak yatırıldığı, vade so
nu olan 31.10.1994 tarihinde paranın faiziyle birlike 1 002 317 000 TL. olarak belediye hesabına
geri aktarıldığının rapor edildiği,
Fezlekeli soruşturma dosyası ile ilgili olarak il İdare Kurulunca, kısmen meni muhakeme, kıs
men karar verilmesine, yer olmadığına dair 14.3.1995 gün ve 4 sayılı kararın verildiği,
Yine Abdurrahman Berberoğlu hakkında, görevini kötüye kullanmak ve Taşıt Kanununa mu
halefet suçlanndan dolayı Başmakçı Cumhuriyet Başsavcılığının 26.1.1995 gün ve 94/120 sayılı
yazısı ekinde alınan Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik karan üzerine 9.2.1995 gün ve 318 sa
yılı onayla soruşturma açıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği,
Keza Başmakçı Belediye Başkanı ve Muhasibi hakkında, bir şikâyet üzerine Cumhuriyet Baş
savcılığınca yürütülen hazırlık tahkikatı sonucu 27.3.1995 gün ve 95/22,95/2 karar no.lu yazısı ile
alınan görevsizlik karan üzerine, 5.4.1995 gün ve 829 sayılı onayla soruşturma açıldığı ve bu so
ruşturmanın da halen devam ettiği,
belirtilmektedir.
Başmakçı Belediye Başkanı Abdurrahman Berbeoğlu ile ilgili olarak Bakanlığıma intikal eden
şikâyet dilekçeleri de incelenmesi için Valiliğe gönderilmiş olup, Valilikteki dosya ile birleştirile
rek işlem yapıldığı Valiliğin yukarıdaki yazısından anlaşılmıştır.
Adı geçen Belediye Başkanı hakkında Valilikçe açtırılan bir tahkikatın Bakanlığımca sumen
altı edilmesi gibi bir husus mevzu bahis değildir. Aksine belediyelerin hukuk dışı uygulamaları yö
nünde herhangi bir şikâyet bulunduğu veya bu yönde bir duyum alındığında üzerine büyük bir ti
tizlik ve kararlılıkla gidilmekte ve belediye başkanlannın mensubu bulunduğu siyasî partiye bakıl
maksızın gerekli işlemler yapılmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
44. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Kömür Köyünün sağlık ocağı
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/6394)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Kömür Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı Do
ğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasınm teminini saygılarımla arz ederim.
9.3.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru: Köylümüzün sağlık sorunlarının kısmen de olsa mahallinde giderilmesi için gerekli olan
sağlık ocağının köye kazandırılması yönünde bir girişimin başlatılması mümkün müdür?
' •

T

-

c

Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/929
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı
^ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

25.4.1995

İlgi: 23.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6394-13492/48985 sayılı yazıları.
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Tomarza-Kömür Köyünün sağ
lık ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Doğan Baran
Sağlık Bakanı
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Kömür Köyünün sağlık ocağı
ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır:
Soru : "Köylümüzün sağlık sorunlarının kısmen de olsa mahallinde giderilmesi için gerekli
olan sağlık ocağının köye kazandırılması yönünde bir girişimin başlatılması mümkün müdür?"
Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup;
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönerge'nin ikinci bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir.
.
Tomarza Merkez Sağlık Ocağı'ndan hizmet alan Kömür Köyümüzün nüfusu 1990 yılı genel
nüfus sayımına göre 503'dür. Bağlı bulunduğu sağlık ocağından yeterli sağlık hizmeti alması ve
toplam nüfusun sağlık ocağı planlamasına esas alınan kriter olan (5 000)'den az olması sebebiyle
durumu, ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değerlendirilmiş olan ve fakat nüfusu yu
karıda belirtilen kriterlere uymayan adıgeçen Köyümüze bu haliyle sağlık ocağı açılması mümkün
görülememektedir.
•45. -Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Kayadibi Köyünün sağlık
ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/6395)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
. Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Kayadibi Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı
Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
9.3.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru: Köylümüzün sağlık sorunlarının kısmen de olsa mahallinde giderilmesi için gerekli olan
sağlık ocağının yapımı hususunda gerekli girişimin başlatılması mümkün müdür?
T.C.
• «,- . Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı:B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/932
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

25.4.1995

İlgi: 23.3.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6395-13493/48986 sayılı yazıları.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Yeşilhisar-Kayadibi Köyünün
sağlık ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Doğan Baran
Sağlık Bakanı
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Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar Kayadibi Köyü'nün sağlık ocağı
ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır:
Soru : "Köylümüzün sağlık sorunlarının kısmen de olsa mahallinde giderilmesi için gerekli
olan sağlık ocağının yapımı hususunda gerekli girişimin başlatılması mümkün müdür?"
Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup;
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönerge'nin ikinci bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir.
Yeşilova Sağlık Ocağı'na bağlı olan Kovalı Köyü Sağlık Evi'nden hizmet alan Kayadibi Kö
yümüzün nüfusu 1990 yılı genel nüfus sayımına göre 811 'dir. Bağlı bulunduğu sağlık ocağından
yeterli sağlık hizmeti alması ve toplam nüfusun sağlık ocağı planlamasına esas alman kriter olan
(5 000)'den az olması sebebiyle durumu, ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değer
lendirilmiş olan ve fakat nüfusu yukarıda belirtilen kriterlere uymayan adıgeçen Köyümüze bu ha
liyle sağlık ocağı açılması mümkün görülememektedir.
46. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Kuşçu Köyünün sağlık ocağı
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/6396)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Kuşçu Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı
Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
-.'"..'..•.

9.3.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru : Köye, ihtiyacı olan sağlık ocağının yapılması yönünde Bakanlığınızca yürütülmekte
olan bir çalışma var mıdır? Sözkonusu sağlık ocağına köylümüz ne zaman kavuşabilecektir?
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/928
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

25.4.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 23.3.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6396-13494/48987 sayılı yazıları.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz tarafından, Kayseri-Yeşilhisar-Kuşçu Köyünün sağ
lık ocağı ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Doğan Baran
Sağlık Bakanı
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar Kuşçu Köyü'nün sağlık ocağı
ihtiyacı ile ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır:
Soru : "Köye, ihtiyacı olan sağlık ocağının yapılması yönünde Bakanlığınızca yürütülmekte
olan bir çalışma var mıdır? Sözkonusu sağlık ocağına köylümüz ne zaman kavuşabilecektir?"
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Cevap : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde, her ilçede en az bir sağlık ocağı bulunacağı hükme bağlanmakta olup;
bu Kanunda ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkın
daki 154 sayılı Yönerge'nin ikinci bölümünün "Sağlık Ocağı" bahsinde, 5 ila 10 bin (ortalama 7
bin) nüfusa bir sağlık ocağı açılacağı belirtilmekte ve nüfusu bu kriterlere uymamakla birlikte her
hangi bir sağlık ocağından hizmet alamayan ve nüfusu fazla olan köylerimize ise, mahallinden ta
lep gelmesi halinde, sağlıkevi kurulabilmektedir.
Yeşilova Sağlık Ocağı'na bağlı olan Koyalı Köyü Sağlık Evi'nden hizmet alan Kuşçu Köyü
müzün nüfusu 1990 yılı genel nüfus sayımına göre 473'dür. Bağlı bulunduğu sağlık ocağından ye
terli sağlık hizmeti alması ve toplam nüfusun sağlık ocağı planlamasına esas alınan kriter olan
(5 000)'den az olması sebebiyle durumu, ilgili mevzuat ve kriterler çerçevesinde incelenip değer
lendirilmiş olan ve fakat nüfusu yukarıda belirtilen kriterlere uymayan adıgeçen Köyümüze bu ha
liyle sağlık ocağı açılması mümkün görülememektedir.
47. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Tomarza-Kömür Köyünün yol ve su so
rununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nıtn yazık cevabı (7/6405)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri tli, Tomarza ilçesi, Kömür Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı
Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
':. V , ;

•'.9.3.1995

..'

SalihKapusuz
•' Kayseri
Soru:
Bakım ve onanma ihtiyaç duyan köy yolunun onarılması ile içme suyu yetersizliği içinde olan
köyün bu sorununun giderilmesi için gerekli girişimlerin başlatılması mümkün müdür?
,

T.C.

Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0014/423
Konu : Soru Önergesi

21.4.1995

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 24.3.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6405-13503/48996 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Tomarza-Kömür Köyünün;

'

1. Stabilize kaplamalı yolu mevcut olup, her yıl greyderli bakımı yapılmaktadır.
2 Gülveren grubundan içmesuyu alan köyde gruba ilave edilecek yerüstü kaynağı bulunma
dığından yapılacak hidrojolojik etüt neticesine göre dğerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı

.ı

48. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz 'un, Kayseri-Tomarza-Ekinli Köyünün yol ve su soru
nuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6407)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Ekinli Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı Esat
Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
9.3.1995
\ .

•

Salih Kapusuz

Kayseri
Soru : Köy yolunun bakım ve onarımının yapılarak asfaltlanması ile içme suyunun evlere da
ğıtımının yapılabilmesi için içme suyu şebekesinin yapılması hususunda bir girişimin başlatılması
mümkün müdür?
• T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0014/421
Konu : Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

21.4.1995

İlgi: 24.3.1995 tarih, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6407-13505/48998 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Tomarza-Ekinli Köyünün;
1. Stabilize kaplamalı yolu mevcut olup, asfalt kaplaması bütçe imkânları dahilinde ileriki yıl
lar programlarında değerlendirilecektir.
2. İçme suyu ödenek yetersizliği nedeniyle 1995 yılı yapım programına alınamamış olup, ila
ve ödenek temin edildiği takdirde değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
49. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Kayadibi Köyünün yol, sn,
elektrik ve kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/6408)
„
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Kayadibi Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Baka
nı Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının, teminini saygılarımla arz ederim.
9.3.1995
Salih Kapusuz
. Kayseri
Soru:

• • . . . ' • . ' ,

Ana yola 4 km. mesafesi olan köy yolunun asfaltlanması, köyün ihtiyacı olan kanalizasyon şe
bekesinin kurulması, içme suyu şebekesinin de ihtiyaç duyulan bakım onarımının yapılması ile
elektrik şebekesinde ihtiyaç duyulan elektrik direklerinin sağlanması konularında gerekli girişim
lerin başlatılması mümkün müdür?.
T C .

' • ' • . • ' " .

Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0014/422
Konu : Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 24.3.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6408-13506/48999 sayılı yazınız.
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Yeşilhisar-Kayadibi Köyünün;
L Köyyolunun asfaltlanması 1995 yılı yapım programında yeralmaktadır,
2. Elektrik direklerinin sağlanması için konu TEDAŞ Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir.
3. Kanalizasyon talebi bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirile
cektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
50. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yeşilhisar-Güzelköy Köyünün yol, su ve
kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı EsatKıratlıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6413)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Güzelköy Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Baka
nı Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
9.3.1995
Salih Kapusuz
Kayseri
Soru:
Köye kanalizasyon şebekesinin kurulması, köy arazilerinin verimliliğini artırmak için muhte
lif yerlere sondaj vurulması, hayvanlar için Ürgüp asfaltının dışında ayrı bir yol açılması konula
rında çalışmaların başlatılması mümkün müdür?
.T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: B.02.0014/418
Konu : Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
k

• ".-./

21:4<1995

İlgi: 24.3.1995 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6413-13511/49004 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Yeşilhisar-Güzelköy Köyünün;
1. Ulaşıma açık köyyolu bulunmakta olup, hayvanlar için yol yapımı Genel Müdürlüğümüz
hizmet alanı dışında kaldığından herhangi bir işlem yapılamamaktadır.

2. Yeraltı suyundan sulama suyu temini için gerekli inceleme yapılmak üzere Kayseri 4. Böl
ge Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Tetkik neticesi olumlu bulunması halinde kuyular ve
elektrifikasyon projesinin D.S.İ. Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanmasından sonra sulama şe
bekesi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.
3. Kanalizasyon talebi bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirile
cektir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
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51. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcali'nın, THY uçak filosunda meydana gelen kazalara
ve sigorta giderlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in yazılı cevabı (7/6438)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın A. Şevki Erek tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim.
....2.1995
Bülent Akarcalı
İstanbul
1983-1994 yılına kadar 11 yıl boyunca hiçbir önemli kaza yapmayan THY bu süre içerisinde
filosunun sürekli büyümesine rağmen yıldan yıla genellikle azalan sigorta prim ödemeleri ile kar
şı karşıya idi. 1994 yılı içinde meydana gelen iki büyük kazanın THY'nin sigorta giderlerinde de
ciddi artışlara neden olması beklenmektedir. Ayrıca Van'da meydana gelen kazada 57 vatandaşı
mızın yaşamlarını yitirmesi ve uçağın tamamiyle kullanılamaz hale gelmesi sigorta şirketlerine ve
neticede THY'na ek bir külfet yükleyecektir. Bu ek malî yükün açık bir şekilde anlaşılabilmesi ve
benzer zararların gelecekte meydana gelmemesi için cevaplandırılmasını istediğim sorularım şun
lardır :
• 1. 1983 yılından itibaren 1994 yılı da dahil olmak üzere THY'nin toplam sigorta giderleri ve
filo boyutları nelerdir? Uçak başına sigorta giderleri ne seviyededir?
2. 1995 yılı filo büyüklüğü ve sigorta giderleri ne seviyede tahmin edilmektedir?
3. Meydana gelen kazaların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırması
sonuçlandırılmış mıdır? Sonuçlandırılmışsa Sivil Havacılık raporunun iletilmesi, sonuçlandırılmamışsa neticenin ne zaman alınacağının bildirilmesi?
, 4. Pilot hatalarından kaynaklandığı iddia edilen kazaların peşpeşe kümelenmesinin nedenleri
araştırılmış mıdır?
5. Bu tür kazaların ileride meydana gelmemesi için ne gibi tedbirler alınmıştır ve planlanmak
tadır?
6. THY reklamlarında dünyanın en genç filosuna sahip olduğunu savunmaktadır. Filonun
gençliği eğer uçuş emniyetini artırmayacaksa kuruma ne gibi bir avantaj sağlamaktadır?
7. Bu genç filoya rağmen bu kazaların meydana gelmesi nasıl izah edilmektedir? 1993 ve 1994
yıllarında THY reklam, tanıtma, halkla ilişkiler gibi sahalarda yurt içinde ve yurt dışında toplam
olarak ne kadar harcama yapmıştır? 1995 yılı içinde ne kadar harcama planlanmıştır?
8. Aynı yıllarda uçuş eğitimi ve uçuş emniyeti için ne kadar harcama yapılmış ve planlanmış
tır?
T.C.
Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Sayı: 2635

24.4.1995

Konu : Soru Önergesi Hakkında
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 24.3.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.Ö0.02-7/6438-13555/49154 sayılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından Bakanlığıma yöneltilen 7/6438 esas sa
yılı yazılı soru önergesine verilen cevap aşağıdadır.
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Soru 1. 1983 yılından itibaren 1994 yılı da dahil olmak üzere THY 'nin toplam sigorta gider
leri ve filo boyutları nelerdir? Uçak başına sigorta giderleri ne seviyededir?
Cevap 1. THY'nın 1983-1994 yılları arası filo değeri ve ödenen primlerin toplamı;
Yılı '
Filo Değeri ($)
Primler ($)
1983
278 250 000.5 420344.1984
284 200 000.8 196290.1985
474 200000.13 086815.1986
566 800 000.20 243 582.548 000 000.18 023 405.1987
r
1988
689 000 000.9 790 536.1989
815 000 000.4507550.1990
950 820 000.5 451 000.- (Körfez savaşı dahil)
1991
922 825 000.5 765 000.- (Körfez savaşı dahil)
1992
3 875 000.936 615 000.1993
1862 582 000.6 789 991.1994
2 448 557 000.9494595.-

1994 yılında
A-340
A,310
,
B-737
B-727
DC-9
RC-100

Uçak Başına Ödenen
Gövde Primleri
218 000.-$
123000.-$
71000.-$
8 000.4
5 000.-$
42 000.-$

Uçak Başına Ödenen
Toplam Primleri
445 200.-$
226 200.-$
149700.-$
15 300.-$
9 200.-$
88000.-$

Soru 2. 1995 yılı filo büyüklüğü ve sigorta giderleri ne seviyede tahmin edilmektedir?
Cevap 2,THY filosunun 1995 yılı büyüklüğü 2 375 867 000.-$'dır. Sigorta giderleri 12112 650.'$ tahmin edilmektedir. Primlere, piyasa artışı tahminleri ile kaza nedeniyle tahmini 1 000 000.-$'lık
ilave prim dahil edilmiştir.
Soru 3. Meydana gelen kazaların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştır
ması sonuçlandırılmış mıdır? Sonuçlandırılmışa Sivil Havacılık raporunun iletilmesi, sonuçlandı
rılmamışa neticenin ne zaman alınacağının bildirilmesi?
Cevap 3. 27.8.1994 tarihinde TK-413 sefer sayılı B-737 TC-JEL uçağının, TRZ/IST uçuşunun
sonunda, pist sonundan dışarı çıkması ile sonuçlanan kazaya ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığı Si
vil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen resmî soruşturma sonuçlanmıştır. Nihai rapor
ilişikte sunulmaktadır.
Soru 4. Pilot hatalarından kaynaklandığı iddia edilen kazaların peşpeşe kümelenmesinin ne
denleri araştırılmış mıdır?
Cevap 4. Son aylarda yaşanan kazalar tamamen bir rastlantı sonucudur. Buna rağmen, her iki
kazanın nedenleri analiz edilmiş ve gerek yer eğitimleri ve gerekse simülatör eğitimlerinde, kısa ve
ıslak pistlere iniş tekniğinin detayları ve kötü hava koşullarında meteorolojik minimaların zorlan
maması gerektiği bir kez daha vurgulanmıştır.
• ' . ' • ' • .
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Soru 5. Bu tür kazaların ileride meydana gelmemesi için ne gibi tedbirler alınmıştır ve plan
lanmaktadır?
Cevap 5. Uçak kazaları ve kırımlarında insan faktörünü asgarî düzeye indirmek ancak eğitim
le mümkündür. Bu eğitim, Türk Hava Yollan uçuş ekiplerine yurt içinde ve yurt dışında, ulusal ve
uluslararası Sivil Havacılık Kurallarına uygun biçimde verilmektedir.
Soru 6. THY reklamlannda dünyanın en genç filosuna sahip olduğunu savunmaktadır. Filo
nun gençliği eğer uçuş emniyetini artırmayacaksa kuruma ne gibi bir avantaj sağlamaktadır?
Cevap 6. THY filosunun gençliği, kazalann uçaklardaki teknik anza ve eksikliklerden kaynak
lanma olasılığını azaltmaktadır. Dolayısı ile uçuş ekiplerinde güven duygusunu pekiştirmektedir.
Bu da uçuş emniyetini artıran bir faktördür. Yolcular genç ve modern uçak filolarını tercih etmele
ri, yakıt ekonomisi ve bakım maliyetinin düşüklüğü büyük bir avantajdır.
Soru 7. Bu genç filoya rağmen bu kazalann meydana gelmesi nasıl izah edilmektedir? 1993
ve 1994 yıllarinda THY reklam, tanıtma, halkla ilişkiler gibi sahalarda yurt içinde ve yurt dışında
toplam olarak ne kadar harcama yapmıştır? 1995 yılı içinde ne kadar harcama planlanmıştır?
Cevap 7. Bir uçağın ve/veya filonun yeni olması, uçak kazası olmayacak anlamına gelmez.
Dünya sivil havacılık tarihi incelendiğinde; en modern filolarda bile, tecrübe uçuşunu tamamlamış,
ainvorthiness sertifikasını almış yepyeni uçağın, ilk uçuşlannda düştüğü görülecektir.
Tanıtma reklam, Halkla ilişkiler sahasında, 1993 yılında 236 310 517 400.- TL., 1994 yılında
248 315 674 279.-TL. harcama yapılmıştır.
Tanıtma ve Halkla ilişkiler ve Ticaret birimlerinin beraberce 1995 yılında bu tür faaliyetler
için planladıklan harcama tutan 643 200 000 000 TL.'dir.
Soru 8. Aynı yıllarda uçuş eğitimi ve uçuş emniyeti için ne kadar harcama yapılmış ve plan
lanmıştır?
Cevap 8. THY'nın 1993 yılı eğitim giderleri 2 200 000.-$ ve 1994 yılında da 4 280 000.-$ ol
muştur. Bu değerler; tüm filoya ait temel ve tazeleme eğitimi giderlerini kapsamaktadır. 1995 yı
lında, tüm filoya verilecek eğitim için planlanan gider 3 500 000.-$'dır.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılanmİa.
Ali Şevki Erek
Devlet Bakanı
52. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri-Yahyalı-Delialiuşağı Köyünün belediye
yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/6449)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Delialiuşağı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Baka
nı Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
.

143.1995

.

Salih Kapusuz
Kayseri
Soru :
Köyün Belde olabilmesi ve dolayısı ile Belediyelik bir yapıya kavuşturulabilmesi hususunda
Bakanlığınızca yürütülmekte olan bir çalışma var mıdır?
Köyün belediyelik olabilmesi ne zaman mümkün olabilecektir?
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İçişleri Bakanlığı
Mahallî idareler Genel Müdürlüğü
Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.02/55380
Konu: Kayseri Milletvekili
Sayın Salih Kapusuz'un
Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

24.4.1995

İlgi : TBMM Başkanlığının 29.3.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6449-13572/49262
sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Kayseri Milletvekili Salih
Kapusuz'un "Kayseri, Yahyalı İlçesine bağlı Delialiuşağı Köyünün belediye yapılıp yapılmayaca
ğına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Bilindiği gibi belediye kurulmasına dair işlemler, 1580 sayılı Belediye Kanununun 4.5.1960
tarih ve 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca Bakanlığımca yürütülmektedir.
Mezkûr Kanunda belirtilen esas ve usuller dahilinde Bakanlığıma yapılan "Belediye olma"
başvurulan değerlendirilmekte ve işlemleri tamam olan dosyalar Danıştay Başkanlığına gönderil
mekte, Danıştayca uygun bulunan dosyalar üzerinde müteakip işlemler devam ettirilmektedir.
Ancak, yapılan incelemede önergede sözü edilen köyün, belediye olmak için Bakanlığıma her
hangi bir müracaatı bulunmadığı anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
53. - Kayseri Milletvekili Salip Kapusuz'un, Kayseri - Yahyalı - Delialiuşağı Köyünün orman
köyü kapsamından çıkarılmasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı
(7/6453)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Delialiuşağı Köyü ile ilgili aşağıdaki sorumun Sayın Orman Baka
nı Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim.
14.3.1995
Salih Kapusuz
Soru:
Kayseri
Asırlardır orman köyü olan köyü son üç yıldır orman köyü statüsünden çıkarılmasının neden
leri nelerdir? Köyün tekrar orman köyü yapılması düşünülmekte midir?
TC
Orman Bakanlığı
24.4.1995
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat
Dairesi Başkanlığı
Sayı;KM.l.SOR.1319-1313
Konu : Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına)
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 29.3.1995 tarih veA.Ol.O.GNS.0.10.00.027/6453-13576/49286 sayılı yazısı.
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İlgi yazı ekinde alınan Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri-Yahyalı-Delialiuşağı Köyünün orman köyü kapsamından çıkarılmasına ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımız
ca incelenmiş olup, cevabî yazımız ekte sunulmuştur.
Arz ederim.
,
Hasan Ekinci
Orman Bakanı
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un 7/6453 Esas No. lu "Kayseri-Yahyalı-Delialiuşağı
Köyünün Orman Köyü Kapsamından Çıkarılmasına İlişkin Yazılı Soru
Önergesi Hakkında Orman Bakanlığının Cevabı
Kayseri-Yahyalı-Delialiuşağı Köyü Yahyalı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Burhaniye
Orman İşletme Şefliği sınırlan içinde kalmaktadır.
1991 yılında yenilenen amenajman planlarına göre Yahyalı Orman İşletmesine bağlı köylerin
durumları yeniden incelenmiş olup, Delialiuşağı Köyünün hudutlan içinde sadece verimsiz Devlet or
manı bulunduğu tespit edilerek, 6831 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesi kapsamına alınmıştır.
Sözkonusu köy şu anda yine orman köyü statüsünde olup, 6831 sayılı Orman Kanununun 32
nci maddesine giren köylere sağlanan haklardan yararlanabilmektedir.
54. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, faili meçhul cinayetlere ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6473)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
20.3.1995
M. Emin Sever
Muş
1. Hükümete gelişinizden (1991) bugüne kadar, faili meçhul cinayet sayısı, ne kadardır? Bu
nun illere ve yıllara göre dağılımı nasıldır?
2. Sizden önceki dönemde (1980'den bu yana) faili meçhul cinayet sayısı ve illere, yıllara gö
re dağılımı nasıldır?
3. Bu faili meçhul cinayetlerden kaç tanesinin faili bulundu? Bunun illere ve yıllara göre da
ğılımı nasıldır?
TC
İçişleri Bakanlığı

24.4.1995

Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01 101255
Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

*••'''

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 29.3.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6473-13598/49313
sayılı yazısı.
Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan
yazılı olarak cevaplandınlması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9.2.1993 günü yapılan 65 inci birleşiminde "Türkiye'nin
Tüm Bölgelerinde Meydana Gelen Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu" kurulmuş,
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Bakanlığımız güvenlik birimlerince derlenen tüm bilgilerin çeşitli tarihlerde anılan komisyona gön
derilmiş olduğu,
Ayrıca, Meclis tarafından kurulan komisyonun çalışmalarını sonuçlandırdığı ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunuş aşamasında olduğu basın yayın organlanna intikal eden ve kamuoyun
da yapılan değerlendirmelerden anlaşılmaktadır.
Bu nedenle; yeni intikal eden ve güvenlik kuvvetlcrimizce güncelleştirilmesi devam eden bil
gilerle, daha evvel komisyona gönderilen bilgiler arasında karışıklığa sebep olmamak için, genel
durum ve değerlendirmeye etkili olmayacak yeni bilgilerin gönderilmesine lüzum görülmemiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
NahitMenşete
İçişleri Bakanı
55. - Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever'in, gözetim altında iken işkence gören ve kaybo
lan şahıslara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6475)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
M. Emin Sever
Muş
1. 1980 yılından beri gözetim altında ve soruşturmada kaç kişi işkence gördü? Kaç kişi kay
boldu? Yıllara ve illere göre dağılımı nasıldır?
2. Bunlarla ilgili hiç soruşturma açıldı mı? Yıllaraye illere göre dağılımı nasıldır?
TC

.

İçişleri Bakanlığı

24:4.1995

Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01 101256
Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 29.3,1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6475-13600/49315
sayılı yazısı.
Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır:
1980 yılından günümüze kadar gözaltı ve soruşturma esnasında kaybolan sanık bulunmamak
tadır.
Efrada suimuamele suçundan 1991 yılından bugüne kadar (276) personel hakkında adlî işlem
yapılmıştır. Bunlardan (11) personelimiz beraat etmiş, (89) personelimize takipsizlik kararı veril
miş, (4) personelimiz hüküm giymiş, (7) personelimize meni muhakeme kararı verilmiş ve (165)
personelimizin de adlî yönden soruşturmaları devam etmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.

,

•'••••'"

Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
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56.- Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Afyon Belediyesince satın alınan Hazine arazilerine
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/6522)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için dela
letlerinizi saygılarımla arz ederim.
28.3.1995
Dr. Gaffar Yakın
Afyon
1. Hazineden Afyon Belediyesine ne kadar Hazine arazisi, hangi fiyattan satılmıştır? Ödeme
koşullan nedir?
TC.
Maliye Bakanlığı

21.4.1995

Millî Emlak Genel Müdürlüğü
Sayı: B.07.0.MEG.0.23/3100-1029-0İ4943

'.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi: 5.4.1995 gün ve A.01.0.GNS.Ö. 10.00.02-7/6522-13679/49642 sayılı yazınız.
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın tara
fından sorulan ilgi yazı eki soru önergesinde belirtilen, Hazineden Afyon Belediyesine ne kadar
Hazine arazisinin, hangi fiyatla ve ödeme koşullan ile satıldığına dair sorulara verilen cevap
aşağıda sunulmuştur:
Hazineye ait 5 adette, 3 081 779 m 2 yüzölçümlü taşınmaz mal 1992 yılında 2 311 334 640 TL.
üzerinden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesine göre, peşin bedelle Afyon
Belediyesine satılmıştır.
Hazineye ait 45 adette toplam 2 940 203 m 2 yüzölçümlü taşınmaz mal ise, Afyon Belediyesine
ait olup imar planında resmî kurum alanı olarak ayrılan 23 parsel no.lu ve 5 805 m^ yüzölçümlü
taşınmaz mal ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesine göre, arada Hazine
lehine doğan 3 586 135 000 TL. farkın, Belediye tarafından Hazineye ödenmesi şartıyla trampa
yapılmak suretiyle Afyon Belediyesine devredilmiştir.
Ayrıntılı liste ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
İsmet Attila
Maliye Bakanı
Afyon Belediyesine 2942 Sayılı Kanunun 30 uncu Maddesine Göre
1990'dan sonra yapılan satışlar
Sıra Belediyenin
No

adı

Taşınmaz mal
İlçesi

adeti

Yüzölçümü
M

2

M 2 Birim
f,vatl

Satış talimatı

bedel

tarihi

1

Afyon

Merkez

5

3 081779,48

2 311334 640 TL.

22.5.1992

2

Afyon /

Merkez

45

2 940 203,33

3 687.- 10 842 385 000 TL.

8.9.1993

50

6 021982,81

13153 719 640 TL.

TOPLAM
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57. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, polis okulu bulunan illere ilişkin sorusu ve İçişleri
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/6527)
Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.
28.3.1995
Dr. Gaffar Yakın
Afyon
1. Hangi illerimizde Polis Okulu vardır? Bu okulların açılış yılları nedir?
2. Afyon'da Polis Okulu hangi yıllarda faaliyet göstermiş ve niçin kapatılmıştır? Tekrar ne za
man ve niçin açılmıştır?
TC.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı:B.05.1.EGM.0.12.01.01
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

23.4.1995

İlgi: TBMM Başkanlığının 5.4.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6527-13684/49647 sa
yılı yazısı.
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazı
lı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
Adana Polis Okulu 1992 yılında, Aksaray Polis Okulu 1994 yılında, Aydın Polis Okulu 1992 yı
lında, Balıkesir Polis Okulu 1986 yılında, İzmir Bornova Polis Okulu 1978 yılında, Bursa Polis Oku
lu 1982 yılında, Diyarbakır Polis Okulu 1989 yılında, Elazığ Zülfü Ağar Polis Okulu 1982 yılında,
Erzurum Polis Okulu 1991 yılında, Eskişehir Polis Okulu 1985 yılında, Gaziantep Polis Okulu 1982
yılında, İstanbul Etiler Polis Okulu 1994, yılında, İzmir Polis Okulu 1992 yılında, Kayseri Polis Oku
lu 1992 yılında, İstanbul Kemalettin Eröğe Polis Okulu 1992 yılında, Malatya Polis okulu 1982 yı
lında, Aydın Nazilli Polis Okulu 1981 yılında, Samsun 19 Mayıs Polis Okulu 1981 yılında, İstanbul
Şükrü Balcı Eğitim Merkezi 1978 yılında ve Trabzon Polis Okuju 1985 yılında hizmete girmiştir.
Afyon Polis Okulu 1980 yılında açılmış 22.2.1985 yılında polis kolejine dönüştürülmüştür.
21.4.1988 tarihinde polis koleji kapatılmış 5.9.1988 tarihinde tekrar polis okuluna dönüştürülmüştür.
Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilatımıza geçici olarak vermiş olduğu mülkiyeti ken
disine ait olan Afyon Polis Okulu bina ve tesislerini "Öğretmen Lisesi" açmak için istemesi üzeri
ne 18.1.1990 tarihinde eğitimin sona ermesi neticesinde ilgili Bakanlığa devredilmiştir.
Afyon Polis Koleji, gerek Türkiye genelinde ihtiyaç gerekse, nitelikli öğretim elemanı temi
nindeki güçlükler ve gerekse öğrencilerin kültürel açıdan ihtiyaç duyduğu imkânların sınırlı oluşu
sebebiyle arzu edilen eğitim-öğretim yapılamadığı gerekçesi ile kapatılmıştır.
Ancak, Afyon halkının Polis Okulu ve Polis Koloji hakkındaki olumlu intibaları ve devamlı
talepleri üzerine Afyon Zirai Üretim İşletmesi ve Çiftçi Eğitim Merkezi bir onay ile Bakanlığımı
za tahsis edlimiş, 5. L1993 tarihinde Polis Okulu olarak hizmete açılmıştır.
Arz ederim.
Nahit Menteşe
İçişleri Bakanı
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1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifinin (2/1251) İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğ
ruya Gündeme Alınma Önergesi.
2. — İstanbul Milletvekili İsmail Sançak'ın; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/1282) İç
tüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi.
:
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
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GENEL GÖRÜŞME VE MECXİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî
çöküntünün boyutlarım ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15)
2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar so
nucu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/16)
3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)
4. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması,
bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkarılması ile bu konularda alınması ge
reken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)
5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin.
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/19)
6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin
442 Sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek
amacyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
7. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8)
8. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/22)
9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca (bir Meclis araştırması açılmasına, ilişkin önergesi (10/23)
—2— . '''
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24)
11. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 298 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25)
12. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/9)
13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölge
sinde meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırmasına ilişkin önergesi (10/26)
14i - Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983
tarihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı
kuruluşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/27)
İSi — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
16. — [Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
17. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca hir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/30)
18j — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/32)
19, — Kbnya Milletvekili Necmettin Erb'akân ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
— 3 —
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER".
20. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34)
2.1, — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini, ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına üişkin önergesi (10/35)
<
22 — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/36)
23. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye
Radyo - Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10)
24. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)
25. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37)
26. — Malatya Milletvekili Oğuzhari Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü; maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/39)
27. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/40)
28. —- Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile
rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)
29. — Malatya 'Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/49)
—
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30. — Sivas Milletvekili Abduİlatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 10ü ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12)
31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün
içinde (bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51)
32. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52)
33',, — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme poli
tikamızın temel bedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54)
34. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatla
rındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56)
35. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol
tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14)
36j — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı
ve tüketimi üe bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58)
37. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923
yılında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59)
38. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması 'açılmasına ilişkin önergesi (10/60)
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39. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halicin Emek
Partisi il Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularım tespit etmek •amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61)
40j — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62)
4 1 . — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 ' arkadaşının, 17 Mayıs
1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne katılan
kişiler ye yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64)
424 —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 md, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65)
43lı — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularım ortaya çıkarmak
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
gün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/67)
. -- .•
44. — istanbul Milletvekili Tunca Toıskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68)
45. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarım ve alınacak önlemleri tespit ötmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/18ı)
46. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğu'da, ve
Özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69)
47« — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22)
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48. —Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpazarı Semlündeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70)
49. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması-ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71)
50. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır
İli Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularım tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına üişkin önergesi (10/72)
51'. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve
çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73)
52. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanla
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarım tespit etmek ve çözüm yollarım araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79)
53. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ye 10 arkadaşının, taşıtlar için
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak
haksız kazanç sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/80)
54. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadaşının, Doğu Türkistan'
daki insanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına (ilişkin önergesi (10/81)
55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)
56. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980 - 1983 döne
mindeki işkence olaylarım araştırmak ve sorumlularım tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/85)
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57. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/86)
58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasam Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına, ilişkin önergesi (10/88)
59. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası
ve İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91)
60. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker Ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92)
61. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskdarı araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin1 önergesi (10/93)
62. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğaılgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94)
63. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla
ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/95)
64. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygula
nan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kulla
nılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96)
65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü
için alınması gerekli önllemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/97)
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66. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı •ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99)
67. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100)
68. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet
vekillerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101)
69. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 'indi ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102)
70. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28)
71', — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da
korsan yayın yaptığı iddia edüeh bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103)
72. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve
terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açümasına ilişkin önergesi (8/29)
73, — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ - Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Ana
yasanın 98 linçi, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33)
74, — Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993
tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105)
75. — Sivas Milletveküi Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama'
cıyla Anayasanın 98-inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106)
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76. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110)
77. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli
tikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112)
78. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115)
79.— Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü7maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/117)
80, — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek vs 11 arkadaşının, özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/11.8)
81'.— Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, özgür Gündem
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tepe'nin oğlunun
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126)
82. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van III Bahçesaray
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/127)
83. — Adiyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 11 arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129)
84. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açümıasına ilişkin önergesi (10/130)
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85. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunlarm araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131)
86. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki
kontrgerilla iddialarım açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/133)
87. — Kars Milletveküli Atilla Hun ve 16 arkadaşının, Dügor, Yüksekova, Çu
kurca ve Hakkâri'de meydana gelen terör olaylarım araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134)
,88. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana
gelen ve bir milletveldlinin öldürüldüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca hır Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135)
89. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin bir kuruluşu olan 1GDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve
usulsüzlük iddialarını araşturrnak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136)
90. — Cırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlulaırını ortaya çıkarmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137)
91L, — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara
neden olduğu iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138)
92< — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin
mal varlıkları ve malî kaynaklaırı ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca
bîr Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139)
93V —- Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri - Yük
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği
iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140)
—U —

5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
94. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağu Altınova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141)
95. — Van Milletvekilli Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt
ilçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142)
96. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesinde
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143)
97. — Sürt Milletvekili Zübeyir Aydar ye 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'nun
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144)
98i — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın
Hazro Ilçesindö güvenlik, güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine
zarar verildiği iddialarım araştırmak amacıyla, Anyasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1145)
99. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kpntrgerilla
iddilaTinın açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146)
100. — Yozgat Milletvekili; Alparslan Türk eş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının
çözümü Mülî Birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca Ibir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39)
101' — Adıyaman Milletvekili Celal Kürköğlu ve 13 arkadaşının, Kontrgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147)
102.— Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Şırnak Cizre - Akarsu
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148)
103,— Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avunduklııoğlu ve 12 arkadaşının,,
M. K. E. K. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı ar asındaki ilişkileri ve bu kuruluşların
sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bi'f Meclis araştırması açılmasına ilişkıin önergesi (10/150)
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İl04. —Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ
İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A, Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151)
105, —- Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü
iddialarını araşıtıırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152)
106. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153)
107* — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin
terör örgütüyle a!teşkes kabul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154)
108j — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155)
109. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin
görevlerini ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156)
110. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 arkadaşının, Bazı Kentlerde
görülen hava kirliliğinin sebeplerinin ve alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157)
111. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 14 arkadaşının, Şoför Esnafının
problemlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin ve uygulamaya konacak
yeni politikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159)
112. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 -arkadaşının, S.S.K.'nın yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160)
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lil3a — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak I alınması gereken önlemlerin
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161)
Jİ14. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Seydiçehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162)
115. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163)
1116. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, hudutlarımızın
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/164)
117. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 21 arkadaşının, Rotary Kulüpleri
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının inoelenmed amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165)
118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/168)
119. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20.arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu
programının geleceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ye 101 inci madde
leri uyarınca Ibir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40)
120. — Karaman Milletvekilli Zeki Ünal ve 16 arkadaşının, ülkemizin su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Ma
navgat Çayı üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170)
121. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine 'bağlı Nariı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171)
122. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal14' —
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tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172)
123. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent - Kızılay Metro hattı ve Kızılay istas
yonu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/173)
124d — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batısı ile
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41)
125. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/174)
126. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdulllatif Şener'in, Bosna - Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42)
127. — SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven
Gürkan, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Millet
vekili Nihat Matkap'ın, Bosna - Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamu
oyundaki etkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca 'bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43)
128. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının, ülkemizde uy
gulanan seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175)
129. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, TYT Bank'ın
faaliyetlerinin durdurulması sürecinde Hazinenin zarara uğratıldığı iddialarını açıklığa
kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176)
130. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 46 arkadaşının, faaliyetleri dur
durulan bankaların uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması
gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177)
131. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik
İşletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları
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araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/178)
132. — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra
Taşkömürü işletmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik
sorunları araştırarak alınması gereken önemleri belirlemek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/179)
133. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 13 arkadaşının, BM tarafın
dan Irak'a uygulanan ambargonun Türle ekonomisi üzerindeki etkilerini araştırmak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180)
134. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 9 arkadaşının, Demir - Çelik fabrikala
rının zarar etme nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181)
135. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, 5 Nisan Ekonomik Önlemlerinin Uygulama Planı Konusunda, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin Önergesi (8/47)
136. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak ve 9 arkadaşının, T.H.Y. ile ilgili
olarak ileri sürülen iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/182)
137. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 9 arkadaşının, 5 Nisan Ka
rarlarının ardından bazı bankaların faaliyetlerinin durdurulması ile sonuçlanan olay
ları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/183)
138. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 25 arkadaşının, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin bugünkü durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/48)
139. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İlin
de bir şahsın güvenlik görevlileri tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiasını araştır
mak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184)
' — 31(5 —
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140. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 arkadaşının, Ankara Metrosu
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/185)
141. — istanbul Milletvekili. Bülent Akarcalı ve 13 arkadaşının, Ankara Metrosu
inşaatında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/186)
142. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, Karabük De
mir - Çelik Fabrikasının bugünkü durumunun tespiti ile alınacak önlemler konusunda
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme
açılmasına ilişkin önergesi (8/49)
143. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Parlamentoda tem
sil edilen bazı siyasî partilerin çeşitli usulsüz, yasadışı işlemlere, bağışlara karıştırıldığı
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187)
144. — Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 29 arkadaşının, Ortodoks Fe
ner Rum Patrikhanesinin amaçlan dışında faaliyette bulunduğu iddialarını araştırmak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188)
145. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı, ve 112 arkadaşının, Van Gölünde
meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189)
146. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Güneydoğu Anado
lu'da bazı köylülerin güvenlik güçlerinin baskıları yüzünden Kuzey Irak'a göç ettik
leri iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 ir<ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190)
147. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 10 arkadaşının, kamu çalışan
larının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla,
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191)
148. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 12 arkadaşının, RP'ııe men
sup belediye başkanlarının partizanca uygulamalarla işçi çıkardığı iiddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması'açılmasına ilişkin önergesi (10/192)
— 17 —
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149, — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 9 arkadaşının, Başbakan ve
yakınlarının mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla,
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194)
150. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu ve 19 arkadaşının, bazı millet
vekillerinin siyası baskılarla Devlet ihalesi aldıkları ya da aracılık ettikleri iddialarını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195)
151'H —• Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 arkadaşının, Başbakanın
mal varlığı ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/196)
152. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, siyasî partile
rin ve liderlerinin mal varlıklarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Öner
gesi (10/197)
153. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 12 arkadaşının, Uluslararası ku
ruluşlarda Türkiye ile ilgili alınan kararlar Ve Türkiye - Batı ilişkileri konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/50)
154. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Türkinvest A.O.G.
Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmadığı iddialarını araş
tırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199)
155- — Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, orman yangınlarının
nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/200)
156. ^- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 9 arkadaşının, Sivas Demir-Çelilc
A.Ş.'de usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/201)
157. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Trabzon Milletvekili
Eyüp Aşık'm Basınla ilgili olarak ileri sürülen iddialar ile Basımn gerçek işlevine ka
vuşturulması için alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
Önergesi (10/202)
158. — Ankara Milletvekili H. Ülııç Gürkan ve 15 arkadaşının, A.B.D.'nın Tür
kiye'ye yaptığı askerî yardımın bir bölümünü koşula bağlamasına Hükümetin yeterli
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tepkiyi göstermediği iddiaları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/51)
159. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 13 arkadaşının, basın kuruluşları
tarafından kullanılan fon kaynaklı kredilerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önegesi (10/203)
160. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 17 arkadaşının, dış politika ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel
görüşme açılmasına lilişkin önergesi (8/52)
lGVi — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekılleri Kocaeli Milletvekili
Şevket Kazan ve Sivas (Milletvekili Abdullatif Şener'in, Kıbrıs politikası konusunda
Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme
açılmasına ilişkin önergesi (8/53)
162. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 21 arkadaşının, TURBAN Genel
Müdürlüğü ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/204)
163. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 23 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci^ İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/205)
164. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 20 arkadaşının, ÖSYM tarafından
yapılan üniversite giriş sınavıyla ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206)
165. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şev
ket Kazan'ın, Irak'a uygulanan ambargo konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/54)
166.| — (Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 22 arkadaşının, bakanlıklarca beledi
yelere partizan uygulamalar yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/207)
167. — Konya Mületvekii Mustafa ÜnaMı ve 20 arkadaşının* orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana— 1? —
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/208)
168. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/209)
169. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının, 1992 yılından bu
yana Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, gerçekleştirilen ihalelerle ilgili yolsuzluk ve
usulsüzlük iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri .belirlemek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210)
170. — Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz ve 10 arkadaşının, Emlak Bankası
ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211)
171. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 12 arkadaşının, İzmit'ten İstanbul Haramidere'ye akaryakıt nakli için 1977 yılında programa alınan boru hattı projesiyle
ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/213)
172i. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 15 Arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerinde bazı köylerin yakıldığı iddialarını araştırarak huzur
ve güvenliğin sağlanması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/214)
173, — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu ve 16 Arkadaşının, Tunceli'de gü
venlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı köylerin yakıldığı iddialarını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215)
174. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili
Şevket Kazan'm, Tunceli'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı
köylerin yakıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/216)
175- — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşının, istanbul Fener
Rum Patrikhanesi hakkında ileri sürülen bazı iddiaları araştırmak amacıyla Anayasa-
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nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/217)
' 176. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 9 arkadaşının, ülkemizdeki altın işletme
ciliği konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iföşkin önergesi (10/220)
177. — Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 9 arkadaşının, Hatay ve çevresinde görü
len sığır vebası hastalığının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221)
178. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 11 arkadaşının, Türktur Gıda Sa
nayii A.Ş.'nin satışıyla ilgili olarak ileri sürülen usulsüzlük ve yolsuzluk. iddialarının
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222)
179. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 13 arkadaşının, Çekiç Güç'ün faa
liyetlerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223)
180. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 18 arkadaşının, Türk Hava Kuv
vetleri için satın alınacak tanker uçakların ihalesinde usulsüzlükler yapıldığı iddialarını
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü'maddeleri uya
rınca toir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224)
181. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürlc ve 11 arkadaşının hayvancılık sektö
rünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/225)
182. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam ve 15 arkadaşının, tütün üreticilerinin
ve sigara sanayinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226)
183. — İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 13 arkadaşının, THY'nda meydana
gelen uçak kazalarının nedenlerinin tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227)
184. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 17 arkadaşının, kamu personeli
nin ücretlerindeki dengesizliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228)
— 21 —

5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
185. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 11 arkadaşının, PTT çalışanlarının so
runlarını ve özelleştirme uygulamalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/229) ..
186. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen ve 10 arkadaşının, özelleştirme' uygu
lamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230).
187. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 11 arkadaşınım, ihracatı teşvik
uygulamalarının sonuçlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/231)
188. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiraya verilmesiyle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232)
189. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 19 arkadaşının, Sivas İlinin ekonomik
ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir, Meclis araş
tırması açılmasına İlişkin önergesi (10/233)
190. —- Adıyaman Milletvekili Celal Küfkoğlu ve 9 arkadaşının, Türk Silahlı Kuv
vetleri tarafından Kuzey Irak'a yapılan operasyon konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/62)
1913 — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 15 arkadaşının, Yozgat - Sorgun'da
özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana gelen maden kazasıyla ilgili iddiaların
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/234)
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*1. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/308)

vergi affı ile ilgili kanuna

*2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309)
*3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL.'sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından
sözlü soru önergesi (6/325)
*4/ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/3611)
*5< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının
Bakanlıkça çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365)
®6< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/366)
*7, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1)
8. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419)
*9. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani ile Celal Talafbani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/422)
*10< — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461)
1!1< — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30
fiilî hizmet yılım doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında
çıkan (haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491)
*12. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500)
(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir.
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.
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*13,, — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)
14. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler
Müdürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502)
*15. — İstanbul Milletvekilli Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Balkanından sözlü soru
önergesi (6/507)
16. — Bayburt Milletvekili. Bahattin Elçi'nin, seks - snoplarda satılan cinsel ge
reçleri ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508)
17. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/510)
18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516)
19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gürnüldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü
soru önergesi (6/519)
20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilimcin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521)
21. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522)
22. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536)
23. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1)
•
*24, — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567)
25. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi, borçlarını ödemeyenleri
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1)
26. — İstanbul- Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/575)
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27.— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim bakanlığınca
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi
(6/721) (1)
28. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577)
29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578)
30. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi
(6/583)
31. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1)
*32. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1)
33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/591)
34. — İstanbul Milletvekili Halit
tahrip edilen orman alanlarının yerine
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592)
35. — İstanbul Milletvekili Halit
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi

Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde
gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman
Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere
(6/594)

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600)
37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak .yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601)
38. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603)
39. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca İşçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/604)
40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında OY AK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607)
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4 1 . — İstanbul, Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi,(6/795) (1)
42. — İstanbul Milletvekili Halüt Dumankaya'nın, Devlet Bankalarından verilen
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609)
4 3 , — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/797) (1)
*44, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk id
dialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1)
45j, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilam yapılmayan
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (İ)
46. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki metro
inşaatlarına (ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619)
47. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner sermaye
işletmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/620)
48. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son verilen biir
grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621)
*49. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1)
•50. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi
Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanından sözlü
soru önergesi (6/628)
51', —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631)

Keçiören Hâkim ve Savcı

52. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nıo, cezaevlerinde adlî ve siyasî
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/632)
53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633)

cezaevlerindeki uygulamalara

54. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapı
lan değinildiklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634)
55. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635)
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56. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/636)
57. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/638)
, 58. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sözlü soru önergesi (6/639)
59.ı — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine lişkıin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640)
60. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644)
6L — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/645)
62. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos. Törenleri ile
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646)
63. —
Bakanından
*64. —
bir örgütün

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık
sözlü soru önergesi (6/649)
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı
varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650)

65. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha-'
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651)
66. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağlık
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1)
*67. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1)
68. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652)
69. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/821) (1)
*70., — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPTde görevinden alınan bazı bü<
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1)
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71. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'deh bu yana alman işçilere iliş'kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662)
72. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663)
*73. _ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) .
74. __ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665)
75. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çavdarhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666)
76. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667)
77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden harita
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668)
78. -~ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.İ. Seyitömer ve Tunçbilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/669)
.
79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı
ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/670)
80. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e
alman işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/671) •
81. —. Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe elekt
rik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672)
82. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü soru
önergesi (6/673)
83. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674)
84. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1)
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85. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675)
86. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şırnak eski Valisine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677)
87. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678)
88. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679)
89. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681)
90. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682)
*91, — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1)
92. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, «görev verme sözleşmesi» im
zalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/684)
93. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685)
94. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686)
95* — İstanbul Milletvekili Halit' Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/687)
96.-— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/688)
•
97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/690)
98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691)
99. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692)
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100..— İstanbul Milletvekili Halit' Dumankaya'nm, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693)
.101. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/694)
102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Türkiye Sınaî Kalkınma BankasrGenel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695)
103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/696)
104. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697)
105. — Ordu Milletveküi Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699)
*106. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700)
107. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu ili esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701)
108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703)
109» — İstanbul Milletveküi Halit Dumankaya'nm, bir yakınma Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704)
110. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, gecekondulaşma sorunlarına
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705)
•"İli1. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706)
112. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/708)
113. — İstanbul Milletveküi Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/710)
.

; . _
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114. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere
olan borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/711)
115. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/843) <1)
116. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında BağKur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1)
117. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit
Kömürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740)
118. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741)
119. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742)
120. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy HİZ'
metleri 11 Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarrm
ve Köyişlefİ Bakanından sözlü soru önergesi (6/743)
121. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II
H.S/lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/744)
122. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/745) '
-..•••:•
^ H | |
123. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746)
124. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın* seçim beyannamesindeki vaat
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747)
125. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748)
126. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749)
127. — istanbul Milletvekili. Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750)
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128. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bir Devlet Bakanına ait firma
ya kamu, bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/751)
129. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/752)
130. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753)
131. — Kahram'fflmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/754)
132. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755)
133. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756)
134. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve
Çağlayancerit ilçelerinden bazı-ı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/757)
135. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinden
alman bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/758)
136. r— Kahramanmaraş, Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sânayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/759)
137. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/760)
138.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve"Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762)
139. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği
ırkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764)
140. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın Özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi vey
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/765)
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141. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766)
142. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767)
143. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, köy yollarına ilişkin Tarım
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768)
144. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/769)
145. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava
limanları ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770)
146. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771)
147. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap hastalığına ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772)
148. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın,
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773)

hastanelerde yaşanan sıkıntılara

149. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1)
150. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun
faizlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/774)
151. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775)
152. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayii T.A.Ş. Genel
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776)
.
~
153. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi
(6/777)
154. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1)
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155. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.vS.K.'nın mal varlıklarının Emlak
Bankasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/778)
156. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som
önergesi (6/779)
157., — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780)

özlük

158. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi
(6/784)
159. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/785)
160. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786)
161,— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/787)
162ı—Artvin Milletvekilli Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/788)
163. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VIP salonlarından yararlananlara
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789)
164. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü som önergesi (6/790)
165a — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805)
166. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (1)
167H — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdeı'in, alimünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/806)
168. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807)
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169. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/808)
170H — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809)
171. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/811)
172. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'mn, Tunceli - Pertek - Ardıç
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/827)
173. — Artvün Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonıı'ndan Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1)
174i — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1)
175. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1)
176. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nıı'ndan Kırıkkale Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1)
177. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1)
178,, — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1)
179i — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1)
180, — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan
Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/918) (1)
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181, — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (1)
182, — Aydın Milletvekili Cengiz Altrnkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1)
183, — Ağn Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1)
184., — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1)
185. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm; Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1)
186.)— Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1)
187. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1)
188.— İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1)
189H — İzmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1)
190. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1)
,
191. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1)
192. — İzmir Milletvekili Cengiz , Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1)
;
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193. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1)
194. — istanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1)
195. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (1)
196. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sigortalı işçi emeklilerinin duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1)
197. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/828)
198. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829)
199. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin
Tarım ve Köyişlerti Bakanından sözlü soru önergesi (6/830)
200. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/83(1)
201. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1)
202. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından ısözlü soru önergesi (6/924) (1)
203. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1)
204. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân
Bakanından sözlü sora önergesi (6/926) (1)
— 37 —

6
SÖZLÜ SORULAR
205. — İstanbul Milletvekili Şalin Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1)
206. — Denizli .•Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1)
207. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1)
208. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1)
209. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1)
210. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Tekirdağ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1)
211. — Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve (iskân
•Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1)
212. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkirier'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ankara İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1)
213. — Ankara Milletvekili Hamdi Erişen, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1)
214. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1)
215. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişildin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1)
216. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırklareli llindekli belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1)
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217. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba
yındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1)
218. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/940) (1)
219. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/840)
22ö. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta
nesinin sağlık personelli ihtiyacına lişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/852)
221. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, çiftçilerin toplam ürün bedellerim
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853)
222. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru
önergesii (6/854)
223. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti götürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1)
224. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/1085) (1) •
225. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, SEKA Teftiş Kurulu Başkanı
nın yazdığı Meslekî Makaleler nedeniyle ifadesinin alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1086) (1)
226. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kurulan şirketlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1087) (1)
227. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere
satılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (1)
228. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor - Koop'a bağlı kooperatiflere
çizilen projelere ve mimar mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1089) (1)
229. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856)
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230. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne ayrılan
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü
soru önergesi (6/857)
231. —Trabzon Milletvekili Kemaiettin Göktaş'ın, KKTC'de erken seçime gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/991) (1)
232. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) •
233. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859)
234. — Biiledk Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O.
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/860)
235. •— İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/861)
236. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1)
237. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İstanbul'da yapılan 50 okul
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1)
238. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862)
239. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Şanlıurfalı bir partiliye
Vakıf bank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka*
nından sözlü soru önergesi (6/863)
240. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan
düzenlemelerinin ihalesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü sora önergesi (6/864)
241. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski' bir Devlet Bakanına ait villa
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/865)
242. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866)
243. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/867)
244. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin x Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868)
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245, — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan tSKl Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/869)
246* — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1)
247j — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, İstanbul ve Mardin'de yapılan
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) •
248. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana ge
len faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (1)
249. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«özelleştirme Garalbeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/999) (1)
250. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1)
251. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1)
2529 — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Ağrı'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni. Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1)
253. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1)
254. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufiu'nun* tarihî Güzelhisar Vapurunun
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/871)
255. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872)
256. — Yozgat Milletvekili Mahmut Ofhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı
basın organlarında yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1009) (1)
257. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, yolsuzluk iddialarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1)
258. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayalî
ihracatçılar hakkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/873)
259. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık ilçesi
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç— 41 —

6
SÖZLÜ SORULAR
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/874)
260. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Denizli'de bulunan F İ T Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/877)
261. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1011) (1)
262. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun^ Pendik - Kartal ve Eminönü
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/878)
263/ — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Narman Sağlık Meslek Lisesinin
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879)
264. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880)
265. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881)
266. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın* Olur Sağlık Meslek Lisesinin
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882)
267. —Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883)
268. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ıns Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1)
269. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhpn'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1013) (1)
270j — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Saip Mola Özel Ormanındaki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898)
271. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/899)
,
272. — İstanbul Milletvelkili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900)
273. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A.Ş.'de
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/901)
274. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüdertn, DSİ Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902)
275s — İstanbul Milletvekili Emin KuTun* Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğüne atanan ve Kurumdan ayrılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (1)
.
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276. — İstanbul Milletvekili Emin Kuİ'un, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat ve
Emlak Dairesi Başkanlığınca açılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü som önergesi (6/1077) (1)
277. — İstanbul Milletvekili Emin Kuİ'un, SHP'nin İstanbul'da yapılan gecesinde
müteahhitlere kurum yetkililerince davetiye satıldığı iddiası ile açılan soruşturmaya
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (1)
278. — İstanbul Milletvekili Emin Kuİ'un, işçî emeklilerinin vergi iadelerinin
ödenmesinde gecikmeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi
(6/1079) (1)
279. — İstanbul Milletvekili Emin Kuİ'un, 3774 Sayılı Kanunun uygulanmasına
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (1)
280. — İstanbul Milletvekili Emin Kuİ'un,, Sosyal Sigortalar Kurumu Alım Satım
İşlemleri Yönetmeliğine bir madde eklenmesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1081) (1)
281g — İstanbul Milletvekili Emin Kuİ'un, SSK Genel Müdürlüğü ve bağlı ku
ruluşlarında çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik (Bakanından sözlü som
önergesi (6/1082) (1)
282. — İstanbul Milletvekili Emin Kuİ'un, SSK'nın tüm faaliyetlerini gösteren
1992 yılı istatistiğinin yayınlanmayışının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü som önergesi (6/1083) (1)
283. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'ıra, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904)
284., — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/905)
285, — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in* Ataköy'de PTT yetkilileri
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü
som önergesi (6/906)
286| — İstanbul Milletvekili Halü Orhan Ergüder'in İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907)
287. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi
(6/908)
288. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü
som önergesi (6/909)
289â — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edümesino MgJcin îçi^eri Bakanından sözlü sora önergesi (6/910)
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290. —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının aldığı avanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (1)
291ı — Giresun Milletvekili Yavuz Röymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın
Merkez Bankası Başkanlığına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/943)
292. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına-ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1)
293. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1015) (1)
294. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'iüj MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1016) (1)
295. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'ün, Malatya'da yükseköğretime devam
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1017) (1)
296. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından
sözlü soru önergesi (6/944)
297. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tıınç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945)
298. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/946)
299. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948)
300. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevjgen'in, Türkiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1)
301. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1019) (1)
302. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/952)
303. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine ilişkin
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/954)
304. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/959)
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305. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960)
306. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yolsuzluk iddiaları bulunan Esenyurt Belediye Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1090) (1)
307s — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Bulanık - Ahlat ve Malazgirt - Karaçoban ilçeleri arasındaki yolların ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1)
308. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965)
309. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevinden alınan bazı rektörlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (1)
310. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1160) (1)
311. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Yıldız Mahallesinde inşa
edilen lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (1)
312. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin özel şirketlerde
yönetim •kurulu üyeliği yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1162) (1)
313. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1163) (1)
314. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Cidde Türk İlköğretim
Okulu harcamalarının Müdür Turan Çakır'ın göreve gelmesiyle büyük miktarda arttığı
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) (1)
315. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966)
316. — Ankara Milletvekili' Hamdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967)
317. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969)
318. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1993
yılı otel harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (1)
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319. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970)
320., — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som öner
gesi (6/971)
321., — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü
soru önergesi (6/972)
322, — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Büyükşehir Belediyesince bazı
şirketlere ödenen uçak bilet paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1166) (1)
323'. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Elazığ İl Başkanının Büyük Efes
Otelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (1)
324. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Halk Bankasının faaliyetlerine
ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973)
325. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun T.C. Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974)
326., — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara - Yenimahalle İlçe Millî
Eğitim Müdürünün partizanca uygulamalar ile birkaç kez görevinden alındığı iddia
larına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) (1)
327. — İstanbul Milletvekili Bedrettin Doğancan Akyürek'in yeni vergi kanunu
ile ilgili olarak basına verilen ilanlara ilişlcin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1063) (1)
328. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP mensubu iki partilinin otel mas
raflarının İzmir Büyükşehir Belediyesince ödendiği İddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1169) (1)
329. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, SHP Tunceli İl Başkanının İzmir Bü
yükşehir Belediye Başkanlığınca bir otelde ağırlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/11170) (1)
33Ö. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975)
331* — Erzurum Miietvekü Abduiilaih Fırat'ın^ Hınıs'ta bir hayvan hastanesi
açılmasına ilişkin Tarım ve Kavisleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976)
332. — Erzurum Milletvekili Abdulüah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977)
333. — Erzurum Milletvekili Abdullah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi
açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978)
— 46 —

6
SÖZLÜ SORULAR
334. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979)
3351 — Eızorum Miletvekili Abdulilah Fırat'ın,, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/980)
336. — Erzurum Millelivekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/981)
337. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve îskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982)
338. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın* Araş Nehri üzerinde kurulması
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/983)
339^ — Erzurum Milletvekili Abdullah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının
Btüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/984)
340, — IRitecik Milletvekili Mehmet Sevcn'in, bazı Merin bayındırlık il müdürleri
hakkında Genelkurmay Başkanlığınca rapor hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Ba
yındırlık: vo İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (1)
341., — Bilecik Milletvekili Mehmet Sevenin, Genelkurmay Başkanlığınca hazır
lanan raporla görevinden alman il müdürlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1172) (1)
342. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'hv Bakanlık tarafından görevinden
alınan Bayındırlık il müdürleri zamanında yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) (1)
343. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlık il müdürlerinin devlet
ihalelerinden PKK'ya pay ödedikleri iddialarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1174) (1)
344. — İstanbul MiUetvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet Hastanesinin ek
sikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/985)
345., — KJonya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986)
346. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un* döviz kurlarındaki yükseltmeye ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (1)
347* — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987)
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348. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıl
dığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988)
349. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin
dış borçlarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) O)
350. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Genel İş (2) Kooperatifinin ısı
merkezi değişikliğini üstlenen KENT-KOOP'ım kooperatifi zarara uğrattığı iddiaların?
ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (1)
351. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-KOOP'ta kereste alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1179) (1)
352. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ASKİ tarafından satın alınan
spiral kaynaklı çelik boru alımlarında Belediyenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1180) (1)
353. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Batıkent Kültür ve Eğitim Vakfı
ile ASKİ Spor Kulübüne yapılan bağışların SHP Genel Başkanlık seçiminde kullanıl
dığı iddialarına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) (1)
354. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye
since yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1182) (1)
355. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, KENT-AŞ Genel Müdürü hak
kında, yapılan işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1183) (1)
356. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi
eski başkanı tarafından danışman olarak atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1184) (1)
357. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi
nı'n dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) (1)
358. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lıların bakmakla
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989)
359. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bakanlık ile YOL - iş arasında im
zalanan Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1186) (1)
360. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli Belediyesine iller Bankası
tarafından ödenen para miktarlarına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1187) (1)
361. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Erzincan ve bazı illerin il mü
dürlerinin görevden alınış nedenlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1188) (1)
—. 48 —

8
SÖZLÜ SORULAR
362. — İstanbul Milletvekili Selçuk ' Maruflu'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990)
363. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'm» Bakanlık çalışmalarına ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (1)
364. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1)
365. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) (1)
366. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Ankara Büyükşehir Belediyesinde
usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1192) (1)
367. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Riva - Şile kıyı şeridinin özel
çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına iliş
kin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) (1)
368. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Mahallî İdareler seçimlerinden
önce bazı belediyelere yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1195) (1)
369. — Bilecik Milletvekilli Mehmet Seven'in, Antalya Karayolları Bölge Müdür
lüğünde para karşılığı personel alındığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1196) (1)
*
370. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ziraat Bankası şubelerince
yüksek fiyattan döviz alış - verişi yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1197) (1)
371. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1022)
372. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1023)
373. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024)
374. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025)
375. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026)
376. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027)
377. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1028)
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378. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde
kullanılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029)
379. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük ve
yerli sanayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1030)
380. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim
teşkilâtının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/1031)
381', — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032)
382., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033)
383.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034)
384. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035)
385. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru
önergesi (6/1037)
386. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin mağ
dur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1038)
387. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039)
388. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040)
389ı — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında israil Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1041)
390. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, imam - Hatip lisesi çıkışlı kişilerin
bazı kuruluşlara alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1042)
391.— Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirim
den Hazinenin vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü Soru önergesi
(6/1198) (1)
392. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Cumhuriyet tarihinde kapanan özel banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) (1)
393< — İstanbul Milletvekili ibrahim Gürsoy'un, TYT Bank ve Dışbank olayında
bazı usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1200) (1)
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394. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1201) (1)
395. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürle
rin odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1202) (1)
396. — Bilecik Miletvekili Mehmet Seven'in, Başbakanlığa bağlı bazı müsteşar,
genel müdür ve başkanlık odalarının tefrişat harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1203) (1)
397. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyetleri durdurulan bankala
rın kamu bankalarına olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1Ö44)
398., — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iflas durumunda olan banka
ların yurt dışı borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1204) (1)
399. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, A.B.D. seyahatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1045)
400<— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Papandreu'yu Sevindiren Nedir?» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1046)
401, — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Deniz Nakliyat T.A.Ş. Ge.
nel Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1264) (1)
402, — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı kuruluşlarda yolsuzluk yapıldığı
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049)
403, — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, K.l.T.'lerin yönetim kurullarına ata
nan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051)
404< — Giresun Milletvekili Rasinı Zaimoğlu'nun, Şebinkarahisar İlçesinin ne za
man il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1265) (1)
405. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî eser niteliğinde olan eski
evlerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1054)
406. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Kamu Bankalarının reklam harca
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1266) (1)
407d — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Turban Genel Müdürlüğünde
fazla personel istihdam edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1268) (1)
408.1 — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hükümetin tasarruf mevduatına Devlet
güvencesi uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055)
409. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, faaliyetleri durdurulan Türkinvest Fir
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056)
410. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının genel mü
dür ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1270) (1)
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41 iv— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankalarının reklam
giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1271) (1)
412.'— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkiye Kalkınma Banka
sı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) (1)
413'. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Devlet Bakanlarıyla yap
tığı üçlü telefon görüşmesine ve bazı kamu bankalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/1274) (1)
414. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Taksim Otelcilik A.Ş.'ne
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) (1)
415. —r Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, TEMSAN'a ait fabrikalara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) (1)
416. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına verilen
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) (1) v
417. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'in, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1057)
418. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, memurların ücretlerine düşünülen
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058)
419. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Güneydoğu sınır bölgelerinden
çok sayıda vatandaşın Kuzey Irak'a göç ettirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1279) (1)
420., —• Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, asgarî ücretin yetersiz olduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059)
421. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, son yıllarda Olağanüstü Hal Böl
gesinde boşaltıldığı iddia edilen köylere ve buralarda yaşayan vatandaşların sorunları
na ilişkin BaşbaJkandan sözlü soru önergesi (6/1280) (1)
422. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığında so
ruşturma açılan işlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (1)
423. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, özel sektörün petrole yaptığı
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) (1)
424. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Bonosu satışlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060)
425. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, otomotiv sektöründeki ekonomik
krize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1061)
•426^— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Petrol Ofisi tarafından akaryakıt
verilen bayilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283) (1)
427, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ekonomik tedbirler nedeniyle işten
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1284) (1)
428. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabrikası
Genel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1286) (1)
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429. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Demir - Çelik Fabri
kasının borcuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (1)
430. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Türkiye Kalkınma Bankasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1288) (1)
431., — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun'un, ne zaman il yapılacağına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1289) (1)
432. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, E.B.K.'nun özelleştirilmesine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) (1)
433. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, yolsuzluğa karışan bazı bürokratların işba
şında tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) (1)
434. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gecekondulaşma sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1293) (1)
435. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Teletaş'ın özelleştirildikten sonraki duru
muna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (1)
436. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi
hakediş ödemelerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1295) (1)
437. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1296) (1)
438. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gaziantep Et-Balık Kurumu
Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) (1)
439. — Bilecik Milletvekili Mehmet' Seven'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (1)
44ü. —- Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, zeytin ve ayçiçeğindeki devlet des
teğinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064)
441. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, öğretmenlerin ders ücretlerinin öden
mediği iddiasına ilişkin başbakandan sözlü soru önergesi (6/1301) (1)
442. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Adapazarı Yem Fabrikası ve Diyar
bakır Et ve Balık Kurumu Kombinasının satışına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1302) (1)
443. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, belediye seçimlerinden sonra 'yıkılan ge
cekondulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1303) (1)
444. — Ordu Milletvekili Bahri Kibar'ın, özelleştirilen Fatsa Et - Balık Kombi
nasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1304) (1)
445. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, halk eğitim merkezleri ile ilgili
olarak yayınlanan bir genelgeye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1.065)
— 53 —

6
SÖZLÜ SORULAR
446. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, askerlik görevini yerine getirirken
ölen bir şahsa ilişkin Millî Savunma Balkanından sözlü soru önergesi (6/1306) (1)
447. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TÜPRAŞ'a ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1307) (1)
448. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, su havzalarının korunmasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066)
449. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik işletmelerinde
işe alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1309) (1)
450. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir-Çelik'in alış veriş yap
tığı firmalara ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi (6/1314) (1)
451. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in kâr ve zara
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1315) (1)
452. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelifc'te görevden
alınan üst düzey yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1316) (1)
453. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik'in 1993 - 1994
yılı denetim faaliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) (1)
454. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, günlük bir gazetede yayınlanan
«Torpilli Genel Müdür Dev Tesisi Batırdı» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1320) (1)
455. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikasının
üretim yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) (1)
456. — Bilecik M'ilUetvekiM Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Tef
tiş Kurulu Başkanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1322) (1)
457. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik Fabrikası Ge
nel Müdür Yardımcısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1323) (1)
458. — Ankara Milletvekili H, Uluç Gürkan'ın, Çiller ailesinin yurt dışındaki gayrimenkullerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) (1)
459. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Bler'in, destekleme alımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (1)
460. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Para - Kredi ve' Koordinasyon
Kurulunca yayınlanan bir tebliğin uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1330) (1)
461. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Çay bedellerinin ne zaman
ödeneceğine ilişkin Başbalkandan sözlü soru önergesi (6/1331) (1)
462. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ithal kuduz aşılarına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069)
463. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, Er öğretmen uygulamasının kaldırıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1333) (1)
464. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Askerlik süresinin yeniden uzatıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1334) (1)
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465. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Söke ve Ödemiş'te pamuk destekleme
fonu ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1336) (1)
466. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı ihalelerle ilgili olarak ileri sü
rülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1338) (1)
467. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Erdemir Tic. A.Ş. mamullerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070)
468. —r Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, hırsızlık olaylarına ilişkin içişleri
Bakanından siözlü soru önergesi (6/1071)
469. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yayınlanan «Patrikha
ne ikinci Vatikan Olma Yolunda» başlıklı habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1072)
470. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan bir
yazıda ileri sürülen iddiaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073)
471. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, basında «Asıl Kavga Başka» başlığı
ile yer alan haberlerde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1340) (1)
472. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu banka ve fonlarınca açı
lan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1341) (1)
»
473. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kamu bankaları tarafından özel
bankalara yatırılan paralara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (1)
474. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, günlük bir gazetede yayınlanan «General'
den Sert Çıkış» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1343) (1)
475. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, kredi görüşmeleri için Türkiye'ye
gelen bir heyetin muhatap bulamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1092)
476. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Sait Halim Paşa Yahsı'na ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1093)
477.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, D.H.M.I.'ne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1094)
478. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, yatırımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1095)
479. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, turizm gelirlerine ilişkin Turizm
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096)
480. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1097)
481. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1098)
•—'55 —

6
SÖZLÜ SORULAR
482. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nmı, ekonomik kriz nedeniyle işten
çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099)
483. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, kendi imkânlarıyla bir sualtı araş
tırma denizaltısı imal eden vatandaş hakkında yapılan işlemlere ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1100)
484. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, S.P.K.'nın yetkilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1345) (1)
485. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sivas Demir - Çelik tarafından ya
pılan bir ithalata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1349) (1)
486. — Kopya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bakanlıkça belediyelere yapılan
yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (1)
487. •— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina Müdürüne ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1354) (1)
488. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Kuşadası Marina eski müdürü tara
fından açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1356) (1)
489. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürünün yap
tığı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (1)
490. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdür Yardımcısı
ile Daire Başkanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1362) (1)
491. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'ın Malî durumuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1363) (1)
492. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN'da çalışan tüm personele
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1364) (1)
493. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Almanya'da emekli olan Türk vatan
daşlarının maaşlarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1101).
494. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bağ-Kur çiftçi s igor tanlarının ceza ve
faizlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102)
495. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basın kuruluşlarına verilen
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1370) (1)
496. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman yangınlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (1)
497. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, orman yangınlarına karşı alınan
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103)
498. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Fen Liseleri sınavını değerlendirme yönte
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1372) (1)
499. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«İskenderun'da soygun» başlıklı habere ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1104)
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500. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Konsolosluk Rezaleti» başlıklı habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1105)
501. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede «Ne Dramlar Yaşa
nıyor» başlığı ile yer alan habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (1)
502. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tarım ürünleri taban fiyatlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1376) (1)
503. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DYP'li bakanların icraatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) (1)
504. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Hükümetin bazı vaatlerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1379) (1)
^
505. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Habur Kapısının açılarak
Irak'tan dönen kamyonlara ek depo bulundurabilirle imkânı sağlanacağı iddialarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1380) (1)
506. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, bazı tarım ürünlerine verilen taban
fiyatlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107)
507. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DLH'ye ait bir gayrimenkulun
TURBAN'a devredileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1396) (1)
508. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.B.K.'nun özelleştirilmesine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1108)
509. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Karabük Demir - Çelik Fab
rikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/139,9) (1)
510.— İstanbul Milletvekili Halit Dıımarikaya'nın, terörle mücadelede şehit olan
ların yatkınlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109)
511. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) (1)
512. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir özel televizyon kanalında ya
yınlanan Melbourn Başkonsolosu ile ilgili habere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1111)
513. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PKK mensubu bazı kişilerin
başbakanlardan hediye silah aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1401) (1)
514.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ticarî kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112)
515. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir kamu bankasından usulsüz
kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113)
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516.— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özürlülerin istihdamına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114)
517. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiiler'in, bir danışmanının yolsuz
luk olaylarına karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1402) (1)
518. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un reklam ve tanıtım gider*
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115)
519. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR'un bir firmaya yaptığı çay
satışına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116)
520. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, THB'nın yurt dışından bono
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1403) (1)
521. — İstanbul Milletvekili Halit Dumanlkaya'nm^ kamu bankalarınca ithalat için
verilen teminat mektupları ve ihracatçılara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1117)
522. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sanayicilere verilen kredilere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118)
523. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, küçük ve orta ölçekli işletme
lere verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119)
524. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, şoför esnafına verilen kredi*
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120)
525. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Merkez Bankası Başkanı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1404) (1)
526. —• Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, basında «Kraliçenin büyük
oyunu» başlığı ile yeraian habere ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi (6/1405) (1)
527. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nın bir firmaya verdiği
iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1121)
528. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, EKB'nca bir firmaya kredi
verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122)
.529. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Esnaf ve Sanatkârlara verilen
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1123)
530. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, TURBAN Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1406) (1)
531. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.H.Y.'na ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1407) (1)
532,— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, E.KB.'sınca Denge Ltd. Şir
ketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1408) (1)
•'•.
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533. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Denizli'nin Kiralan Kasabasının
ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1124)
534. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Haşhaş kabuğu destekleme fiyatına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125)
535. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, orman sınırları dışında bırakılan
Hazine arazilerine ilişkin Orman Balkanından sözlü soru önergesi (6/1126)
536. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, 4785 Sayılı Orman Kanunu uya
rınca yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman Bakamndan sözlü soru önergesi (6/1127)
537. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yerel basına malî destek yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1128)
538. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Ankara karayolunun genişlet
me çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/1129)
Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan
«Kararname Skandali» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1409) (1)
540. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY - KUR'la ilgili soru önergeleri
ne çelişkili cevap verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1132)
541. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, yaşlılık maaşına ilişkin Başbakandan
sözlü soru Önergesi (6/1133)
542. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir Karayollarında çalışan geçici
işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1134)
543. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, S.S.K.'nın emeklilik işlemlerine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü soru önergesi (6/1135)
544. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, bir milletvekiline ait firmanın aldığı iha
lelere üişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) (1)
545. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Ziraat Bankasının usulsüz iş
lemler nedeniyle zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1412) (1)
546. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, orman yangınlarının yayılma ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1136)
547. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Buldan çevresindeki orman yan
gınlarından zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1137)
548. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, TRT'nin ENG VİDEO HOUSE
Firması ile bir anlaşma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1416) (1)
549.— İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İzmir Atatürk Ormanının ko
runmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139)
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550. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, basında «Çiller'den Davacı
sına Sus Payı» başlığı ile yer alan haberde ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1418) (1)
551. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İSKİ'ye bağlı SUSER hakkında ileri
sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140)
552. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1141)
553. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un Eximbank tarafından verilen döviz
kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143)
554. _ İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in teşvik kredilerinden yeterince
yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144)
555. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bakaı>iık'?nca belediyelere yapılan
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/14\9; 'i,
556. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengünlün, Erzurum'un kalkınmada birinci
derecede öncelikli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan s<~
soru önergesi (6/1420) (1)
557.— Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Bayındırlık ve İskân Bakanının istifas.
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1422) (1)
558. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, THY'nın «Uçak Pazarlama Şirketi»
haline geldiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) (1)
559. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in doğalgaza ne zaman kavuşrulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147)
560. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Kamu kuruluşlarının matbaa sayı
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148)
561. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Deri ve Deri Mamulleri Sanayiine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) ,«
.
562. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Lastik Sanayiine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150)
563. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin gübre ihtiyacına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151)
564. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Türkiye'nin demir çelik talebine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1152)
565.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, Trabzon Çimento Fabrikasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1425) (1)
566. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kayseri Bünyan Taçin Barajı ve Ekin
ciler Regülatör tesislerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1154)
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567. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, TAKSAN'a ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155)
568. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Kırklareli 11 Bayındırlık Müdür
lüğü ve Edirne Millî Eğitim Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1426) (1)
569. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, meslekî eğitim liseleri mezunlarının dip
lomalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (1) .
570. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ilişkin'
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156)
571. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, THY'nca DO-9 uçaklarının dü
şük fiyattan satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/1.431) (1)
572. —- İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir - Karaburun ve çevre köylerde
Hazine ile düşülen ihtilafa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1206)
573. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Olağanüstü Hal Bölgesindeki gönül
lü köy korucularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) (1)
574. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Turban Genel Müdürü
hakkındaki iddialara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1434) (1)
575. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Güneydoğu'ya yapılan yatırımla
ra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1435) (1)
576. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nun emeklilik yapı uygula
masına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207)
577. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tarım ürünleri ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208)
578. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, 5 Nisan kararlan ile ne kadar ve
kimlerden kaynak sağlandığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209)
579. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, ücret sistemine ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210)
580. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, KİT'lere Hazineden yapılan
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1436) (1)
581. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Osmaneli - Orhaniye Kö
yünün bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) (1)
582. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba• kandan sözlü soru önergesi (6/1211)
583. — Adana Milletvekili (İbrahim Özdiş'in, memurlara sendika kurma hakkı ve
rilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1438) (1)
584. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TRT Genel Müdürü hakkındaki
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212)
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585. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Şırnak Valisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1213)
586. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Merkez Bankası Başkanı hakkında
ki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1440) (1)
587. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un* linyit ve kok kömürü fiyatlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1215)
588. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1216)
589. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sanayide kullanılan girdilerin fiyatla
rına ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi (6/1217)
590. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik üretecek bazı projelere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1218)
591'. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un^ inşaat halindeki bazı enerji tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1219)
592d — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik fiyatlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1220)
593, — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iktidarları döneminde gençlere verilen
vaadlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1221)
594. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, konut projelerine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1222)
5951, — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1223) .
596i — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türk sanayiinin rekabet gücüne ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224)
597. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bıra
kılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225)
598. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, kamu bankalarının denetimine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226)
599. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bankaların ve bürokratların mal be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227)
600. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bazı ilçelerin il yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228)
601. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, doğal gaz fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1229)
602. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1230)
603. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personelin ücretlerine zam
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231)
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604. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1232)
605. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sendikalara siyaset yapma hakkı ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233)
606. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ege Sef best Bölgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234)
607. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir İlinde yeterli tarım yapılmadığı
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1235)
608. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Dokuz Eylül Üniversitesinin sorunla
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236)
609. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'de göç nedeniyle ortaya çıkan
eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237)
610. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, İzmir'in sağlık sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1238)
611. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un* tarım girdilerinin fiyatlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239)
612. —-İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Pamuk destekleme alımlarına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240)
613. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlıı'nun, Karadeniz Bakır İşletme
leri, Murgul İşletme Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1456) (1)
614. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Türkiye'nin dış kredi itibarına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241)
615. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, dış borçlara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1458) (1)
616. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesi tarafından yurt dışından getirilen otobüslere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1459) (1)
617. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, yolsuzluk olaylarına adı karışan
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1460) (1)
618. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, T.H.Y. tarafından doğıtılan pas
biletlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1461) (1)
619. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Eximbank tarafından verilen ihra^
cat kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) (1)
620. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, AGİK tarafından Erzurum'a
bir heyet gönderileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1463) (1)
621. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Sheraton Oteline iliş
kin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242)
—
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.622. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Marmara Üniversitesi Has
tanesinde tesettürlü hanımların refaketçi olarak alınmadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1464) (1)
623. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gençlere ve ev hanımlarına
verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1465) (1)
624. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Camiyi tiyatro yaptılar» başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1244) ;
•'
625. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Ekonomik kriz insanımızı hapçı yaptı. 5 milyon kişi ilaç bağımlısı» başlıklı habere
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246)
626. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Kader kısmet dönemi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1247)
627. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, haftalık bir dergide yayınlanan «Si
gortada Vergi Oyunu» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1467) (1) .
628. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1248)
629. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1249)
630. — îzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, iç borçlara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1250)
631. — Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, Kars'ın Kağızman ilçesinde boşaltıldığı
iddia edilen bazı köylere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1506) (i) • . . ; ' . .
• ' . . , '
632. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Murgul Bakır İşletmeleri Müdürünün
görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) (1)
633. — İstanbul-Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, otobüs ve minibüslerde emniyet
kemeri zorunluluğu getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1470) (1)
634. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, E-5 Ankara - Adana asfaltı ile
Konya yolu kavşağından Kulu İlçesine kadar olan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251)
635. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bakanlığın Özelleştirme kapsamı
na alınan kuruluşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1471) (1)
636. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Ordu PETLAS lastiğini neden kullanmıyor» başlıklı habere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1252)
.
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637. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yer alan «Meriç
Nehrinde kirlilik tehlikesi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1253)
638. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, basında yer alan «Havadaki her
helikopter Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sanılmamalı» şeklinde demecine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1254)
639. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, THY'nin Erzurum seferlerinin
azaltılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) (1)
640. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, KİT'lere alman personel sayısına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1472) (1)
641. — Konya Milletvekili Ab it Kıvrak'ın, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1473) (1)
642. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1255)
643. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İsrail ziyaretine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1474) (1)
644. — Karaman Milletvekili , S. Osman Sevimli'nin, Avrupa'da çalışan işçilerin
Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1475) (1)
645- — Kahramanmaraş Milletvekili ök'keş Şendiller'in, yabancı basında yer alan
bir demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1476) (1)
646.— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, üniversite son sınıfta kaydı silinen öğ
rencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256)
647< — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Diyarbakır'da TSE Bölge Müdürlü
ğü kurulmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1540) (1)
648. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Avrupa Birliği ile yapılacak
Gümrük Birliği Anntlaşmasına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1494) (1)
649. — Tokat Milletvekili 'Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Küçükleri Muzır Neşriyattan
Koruma Kuruluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1495) (1)
65G,j — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Kartal SSK Hastanesinde ya
pılan ihalede. yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1496) (1)
651\_— Kırşehir Milletvekili Coşkun GÖkalp'in, özelleştirilen kuruluşlardan elde
edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1477) (1)
652. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, TİKA'nın burs ödeneklerini geciktirdiği
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257)
653. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay'ın, İzzet Baysal Üniversitesinde pro
fesörlüğe yükseltilen bir öğretim görevlisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1497) (1)
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654. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, hayvan ürünlerinin fiyatlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1259)
655,, — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, bir milletvekili ile bürokrat arasında sür
tüşme olduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1260)
656, — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, T.C.D.D. işçilerinin ücretlerine ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261)
657a —İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Hazine tarafından yayınlanan teşvik
tebliğinde İzmir'in ihmal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1262)
658. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN'ın yaptığı ihalelere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1498) (1)
659. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, KİT'lere satılan hazine bonolarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1263)
660.! — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhön'un, Samsun Havalimanı ile Sincan
Tüneli ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önnergesi (6/1499) (1)
661. — Giresun Milletvekili. Yavuz Köymen'in, THY'nın İstanbul New - York
seferlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1500) (1)
662. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, üniversitelerin Arapça öğret
menliği bölümlerinden mezun olan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1501) (1)
663. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Doğan Danışmanlık Ticaret ve Pa
zarlama A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1507) (1)
-> 664, — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Desen Deri Sanayi İhracat İthalat
ve Ticaret Limited Şirketine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1508) (1)
665. — Erzincan Milletvekili Mustajfa Kul'un, Yeşil Vaha İnşaat Turizm Sanayi
ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1509) (1)
666. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Met Beynelmilel Nakliyat ve Ti
caret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1510) (1)
667. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ek - Su Prefabrike Beton Sanayi
ve Ticaret İşletmeleri Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1511) (1)
668. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Birleşik Mühendislik Mimarlık Tu
rizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1512) (1)
669,— Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Akın İnşaat Sanayi ve Ticaret Li
mited Şirketi'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1513) (1)
670, — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un ADB İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'ne
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1514) (1)
.
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671. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kıü'un, Tarman Gıda Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1515) (1)
672. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Midaş Madencilik inşaat Taahhüt
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1516) (1)
673. — .Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Tek Hortum İmalat Sanayi ve Ti
caret Limited Şirketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1517) (1)
674., — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kardeş Karadeniz Bölgesi Ziraî
Ürünleri Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) (1)
675. — Erzinoan Milletvekili Mustafa Kul'un, Kare Fleks Yer Döşemeleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1519) (1)
676j — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özelleştirme programına alınan ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1381)
_
677. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, vergi borcu olan parlamenter ya
kınlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382)
678. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, istanbul'un hava kirliliği sorununa
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1383)
679. •— Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Azerbaycan'daki Türk Büyükelçili
ği Eğitim Ataşeliğinde görevli öğretmenlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1384)
680. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, eşi hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1385)
681. — Bilecik-Milletvekili Mehmet Seven'in, Kaynak Destekleme Fonu'ndan basın
organlarına verilen yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1541) (1)
682. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim
Enstitüsüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) 0 )
683.— Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, Trabzon Galeria Projesine ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru'önergesi (6/1543) (1)
684. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Bakanlıkta çalışan bazı personele
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) (1)
" 685. — İstanbul Milletveikili Engin Güner'in, eşinin yabancı diplomatlarla resmî
olmayan bir görüşme yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1520) (1)
686. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Yaysat Dağıtım A.Ş. ve Birleşik
Basın - Yayın Dağıtım A.Ş.'lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1521) (1)
687.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, malzeme ve vagon üretimine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1386)
688. —- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1545) (1)
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689. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn,. 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1387)
690.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1388)
691. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp
bırakılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1389)
692.— Konya Milletvekili Mustafa • Ünaldı'mn;• Devlet Personel Rejimine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1390)
.
693. — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'mn, ferdî spora ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1391)
>
694. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, tersane kapatıldığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392)
695. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Başbakanlık Konutu ve makam ara
basına takılan forsa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1546) (1)
696. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, Sivas'a Şeker Fabrikası yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1393)
697. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1547) (1)
698. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Abant Tesislerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1548) (1)
699. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Antalya Kaleiçi Tesisle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1549) (1)
700. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Amasya Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1550) (i) .
701. — İstanbul Milletvekili Halit .Dumankaya'nın, Turban Büyük Samsun Tesis
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/1551) (1)
702...— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çeşme Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1552) (1)
703. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çorum Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1553) (1)
704. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6 /,1554) (1)
705. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Erciyes Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1555) (1)
706.(— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Şanlıurfa Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1556) (1)
707. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Yalova Termal Tesisle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1557) (1) ' '.
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708. — 'İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Ilıca Tesislerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1558) (1).
709. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kilyos
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1559) (1)

Tesislerine

710. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Turban Ürgüp Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1560) (1)
711!, — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Akçay Tesislerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1561) (1)
712. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Gümüldür Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1562) (1)
713. —•'• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Marmaris Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1563) (1)
714^ _ istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Beldibi Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1564) (1)
715. —' İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Belek Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1565) (1)
71 ö,—. İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Bodrum Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1566) (1)
717. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kemer Tesislerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1567) (1)
718. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kuşadası Tesislerine
ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1568) (1)
719. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Irak'a uygulanan ambargoya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1569) (1)
720< — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1394)
721. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1395)
722. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un hava (kirliliği sorununa
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesli (6/1441)
723. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul'un su sorununa ve Istıranca ormanlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442)
724. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, özelleştirme İdaresi Başkanlığına
atanacağı iddia edilen bir şahsa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1570) (1)
725.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sait Halim Paşa Yalısına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1571) (1)
-
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726. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN'a ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1572) (1)
727; — Rize Milletvekilli Ahmet Kabil'in, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Orman
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443)
728. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, geçici görevlendirilen uzman hekim
lere ilişldn Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444)
729. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445)
730. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Antalya Mavi Kentteki orman alanına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1446)
731. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, kayıp olduğu ileri sürülen bazı
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1447)
732. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, MGK Toplumla İlişkiler Başkan
lığında görev alan subaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1448)
733* — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Alevi köylerine cami yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449)
734. •-— Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, özel bir dershane tarafından da
ğıtılan takvime.'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1450)
735. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Turban çalışanlarının zam farklarının
ödenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesü (6/1451)
736. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Ovası Projesi'ne ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1452)
737. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, Çeçeroistan'a yapılan yardımlara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453)
738. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret
Müsteşarlığına ilişkin Başbakandan.sözlü sorti'önergesi (6/1454)
739. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın dokumacılık sektörünün sorunlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1455)
740. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Edebiyat Fakültelerinin Alman ve Fran
sız dili bölümlerinden mezun olanların sınıf öğretmenliğine kabul edilmemelerinin ne
denlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1468)
741. —, Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Başörtülü hemşireye önce santral memurluğu sonra sürgün» başlıklı habere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1478)
742. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Basında yer alan «Kıbrıs Rum Ke
simi A.B.'ne alınırsa K.K.T.C. ile birleşiriz» şeklindeki beyamna ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1479)
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743. .— İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, sözleşmeli personel ücretlerine yapılacak
zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1480)
744. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Sırplarla ticaret yapıldığı iddiala
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1481)
745. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Çimento Sanayinin özelleştirilme
siyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1482)
746. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, AB'nin nüfus projelerine yardım
yapacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1483)
747. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, uçak kazalarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1484)
748. —'• Konya' Mileltvekili Mustafa Ünaldı'nın, bir gazetede yer alan habere ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1485)
749. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkani'nın bazı beyanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486)
750. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, petrol ve doğalgaz zamlarına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487)
751. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, şeker ithalatı ve ihracatına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1488)
752. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Gümrük Birliği Anlaşmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1489)
753. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, ABD'de, Türkiye için lobicilik faaliyet
leri yapan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1490)
754. —'İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un mazot fiyatlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1491)
755. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, dış borçlanmaya ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1492)
756. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, koruma altında tutulan Devlet adam
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502)
757. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Buca'daki S.S.K. Hastanesine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503)
. 758. —- Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, 4045 Sayılı Kanunun uygulan
masında karşılaşılan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1504)
759. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TOFAŞ hisselerinin özelleştirilme
siyle ilgili ihale komisyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1505)
760. •— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Aydın - Yenihisar içme suyu pro
jesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1523)
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761.,— İzmir Milletvekili, Cengiz Bulut'un, Başbakanlık öğrenci bursuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1524)
762.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İsrail'in nükleer çalışmalarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1526)
763. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Çiller iyi komşu» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1527)
•764. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Özelleştirme marifetleri için soruşturma istendi» başlıklı habere ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1528)
765. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, eşiyle ilgili olarak, günlük bir ga
zetede yayınlanan iddiaalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1529)
766 — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan
«Utanmazlar» başlıklı makaleye İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1530)
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7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1.— Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek)
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992)
% — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7,1992)
3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi :
677.1992)
4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62)
(S. Sayısı: 116) (Dağıtma tarihi: 6.7.1992)
5. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plân ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992)
6. — Tarım ve Köyişieri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişieri ve Anayasa ve Plan vo Bütçe
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992)
X 7. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993)
X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 inci ve İlgili Meddelerine Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 ünoü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına
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İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337)
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993)
9. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi: 30.11.1993)
10. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576)
(S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993)
11. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993)
12. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi: 31,12.1993)
X 13. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 -inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Esld Bakanı
Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi
Uyarınca.Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması
Komisyonu Rapora (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994)
14. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994)
X 15. — Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994)
16. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun. Hükmünde Kararnameye Eldi Cetvellerde Değişildik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
—'3 —
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,17. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
X 18. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı :
691) (Dağıtma tarihi: 16.6.1994)
19. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname Ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994)
X 20. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat
İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarai'a Uğramasına Sebebiyet Verdikleri
ve Bu Eylemlerinin Türk Geza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla,
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 1.3*1995).
X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı: 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992)
X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve ıBütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi :
14.5.1992)
23a —- İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992)
24,— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/324) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992)
25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlıı ve 10
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S., Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993)
76, — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi '•: 7.12.1993)
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27. — Hâkim ve Savcı.Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992)
X 28. •—. Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992)
X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa. Milletvekili Turhan Tayan
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın;
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 27.7.1994)
30. — 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/815) (S. Sayısı : 763 ve 763'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri :
24.1.1995; 28.3.1995)
X 31. •— Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve
Tarım, Orman ve Köyişlera ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095)
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995)
X 32. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/838) (S. Sayısı : 813)
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995)
33-, — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S. Sa
yısı : 771) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
X 34, — Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/829) (S. Sayısı : 833) (Dağıtma tarihi : 24.4.1995).
; 35„ — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993)
36. — Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İş
letmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsul
leri Ofisine Olan^ Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmes'iııe Dair Kanun Tasarısı ile Kır
şehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 43 Arkadaşının, Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun, Bitlis Milleiüvekili Zeki Ergezen ve 17 Arkadaşının, Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Şırnak Milletvekili Mah
mut Alınak'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzincan Milletvekili Ali İbrahim
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER Tutu'nun Aynı Konudaki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/823,
2/403, 2/447, 2/602, 2/639, 2/813, 2/623, 2/1034, 2/1318) (S. Sayısı : 807) (Dağıtma
tarihi : 28.3.1995)
37. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşımn; Tarım Kredi
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691)
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
38. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993)
X 39. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma
tarihi : 10.2.1994)
40. — Gül hane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513)
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993)
41. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /487) (Ş. Sayısı :
303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993)
42. —Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat
Ercan'ın 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (2/1099) (S. Sayısı : 754) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
43. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Saydı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma
tarihi : 28.3.1995)
44. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli
ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995)
X 45. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü— 6—
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ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992)
46. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişildik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5*1993)
47. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillerli Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992)
48. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok ' Edilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) Pağıtma tarihi : 25.5.1992)
49. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi :
23.9.1992)
50i — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma .tarihi : 8.10.1992)
51,, — Erzurum Milletveküi İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4J930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627,
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
52. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kainun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik D iker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret
Kanununun 8 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
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ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433,
2/395) (Sj Sayısı : 321) {Dağıtma tarihi :' 2.4.1993)
53. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2,4.1993)
54. _ Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993)
55. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı üe Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı :
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992)
X 56. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi :
16.2.1993)
57/— Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet
Veırilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993)
X 58* — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve
31İ11Î Savunma Komisyonu Rapora (1/419) (S, Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2,11.1992)
59, — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993)
60 -— Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.Iİ992)
61. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Halckında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992)
<52. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992)
63. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı
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Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu-Raporu (1/303) (S, Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992)
64. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992)
65. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve
lil 77 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37)
(Dağıtma tarihî": 25.2.1992)
66. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149)
(S. Sayısı : 65) [(Dağıtma tarihi : 27.4.1992)
,67j — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992)
68. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan "in, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi :
25.5.1992)
69. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi vo Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992)
70. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S, Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992)
71'. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197)
(S* Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
-
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Sulama
3 üncü
Raporu

— Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu
(2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21^.1992)

73ı — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
74. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S, Sayısı :' 137) (Dağıtma
tarihi : 21.9.1992) . :
75fl — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/264) {S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992)
76, — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma
tarihi : 21.9*1992)
"
77, — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk SilaMı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ye Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992)
78, — Çorum MMietveküli Cemal Şahin'm, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Da'ir Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173)
Dağıtma tarihi : 1.10.1992)
79, — istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175)
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992)
80, —- İstanbul Mületvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
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81. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi :
5.10.1992)
82. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10 1992)
83. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992)
84. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992)
85.'•—Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)

Raporu

86.'— Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler,
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992)
87. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992)
88. — Elazığ Müiletvekiii Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
Raporu (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992)
89. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu ismail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi :
19.11.1992)
90. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak-*
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992)
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91. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmes'ine
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992)
92. - r Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer, Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6)
(S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12,1992)
93. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993)
94. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım,
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma.tarihi :
11.1.1993)
95. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S..Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993)
96. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
97. -— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi :
26.L1993)
98. —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
99. '— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı :
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993)
100. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma
tarihi : 26.1.1993)
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101. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli.ye 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa
iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
102< — Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
103. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993)
104. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20
ilaç 'Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993)
105. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) .(S. Sayısı : 291) (Dağıtma
tarihi : 4.3.1993)
106. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi :
4.3.1993)
107, —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 'Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve
Sosyal tşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
108,1 — iki 11 ve Beş.İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve iç
işleri Komisyonu Rapora (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993)
109/— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapora (2/529) (S. Sayısı : 327)
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
110. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
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Teklifi ve 'Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6,4.1993)
111- — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993)
112. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993)
113. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993)
114. — Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S.
Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 13.5.1993)
115.; — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Tdcnoloji ve
Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma
tarihi : 18.5.1993)
116. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi: 20.5.1993)
117. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993)
118j, -— Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S* Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi :
22.9.1993)
119. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993)
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120. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi :
9.11.1993)
121'< — Ankara Milletvekili Yücel Seçkincr ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993)
122— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma
tarihi : 3.12.1993)
123. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993)
124. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu (2/712) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993)
125. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi :
7.12.1993)
126. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396)
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
X 127. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993)
128. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Kelekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993)
129. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
Raporu (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994)
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X 130. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/508) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
131. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994)
132. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84. Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994)'
133. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi: 17.2.1994)
134. — §ırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994)
-,135i — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564)
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994)
136. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma K'omisyonu Raporu (1/664)
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
137.— Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı :
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994)
.138. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane
Mülletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve -Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994)
139. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı: 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
140. — icra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.11994)
_ X 6 _
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141. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
142, — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
143i — fg Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi :
23,3.1994)
144. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
145. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/654) (S. Sayısı :,610) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994)
146. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili
Hasan Dikici'ııin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi :
23.3.1994)
147. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
148. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
149. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve' Yurt İçî Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De-V
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (t/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
150. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu.(1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994)
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151. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde ilave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu
Raporu ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma
Önergesi (2/356) (S. Sayısı: 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
152. - Sımak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak • ile Diyarbakır
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
153. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'm Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı :
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994)
154. —6570-Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605)
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994)
155. — Bazı Kanunlardaki Cezaların idarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Daiı
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994)
156. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Kale İlçesinin Adının
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
157. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994)
X 158.— Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi';
28.3.1994),
159. — 5434 Sayılı T. Ç. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643)
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994)
160. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam Edilecek Sözleşmeli. Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479)
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994)
X 161. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Âyasofya Camimin İbadete
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile
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ilgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994)
162. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994)
163. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; .2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar.
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu. Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi :
4.5.1994)
164. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinöğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656)
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994)
165. — İstanbul Milletvekili Ercan İCarakaş'ın, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994)
166. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994)
167
İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi :
3.6.1997)
168. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
pora (1/519, 2/8) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994)
X 169. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994)
170. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994)
171. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994)
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172. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi :
20.6.1994)
173. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994)
174. — Çorum Milletvekili Muharrem Şcmsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma tarihi : 3.10.1994)
X 175. — Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarınım Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994)
176. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994)
177. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10,1994)
178. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma
tarihi : 13.10.1994)
179. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/707) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994)
X 180. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhurliyeti Arasında Tarım Alanınde Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994)
X 181. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994)
182. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa«
yısı: 718) (Dağıtma tarihi: 20.10.1994)
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X 183. •— Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994)
X 184. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili
Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994)
X 185. —'Türkiye •Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında. Dostluk
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994)
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 190. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)
X 191. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994)
X 192. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı .': 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994)
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi'.: 14.11,1994)
. "
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X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü
zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700)
(S. Sayısı: 732) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) ,
195. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin .Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356)
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994)
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994)
197. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994)
X 198. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı : 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994)
X 199. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994)
X 200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kızgızistan Cumhuriyeti Hükümetine
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi: 22.11.1994)
201. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994)
X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994)
X 203. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
X 204. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasar-ısı ve Bayındırlık,
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tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753)
(Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
205. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994)
206. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995)
207. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik .Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri. ve Millî Eğitim
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi :10.1.1995)
208. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İdaresi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759)
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995)
X 209, — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaması ve Eki Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
X 210. — Türkiye Cumhuriyetü Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765), (Dağıtma tarihi :
10.2.1995)
X 211. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995)
X 212. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697)
(S. Sayısı :767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
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X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı; 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
214. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı: 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995)
215. —Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa»
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325)
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi:10.2.1995)
216 — İller Banhası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995)
217. .— Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta- .
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi :
10.2.1995)
218. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995)
X 219. — Edirne .Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995)
220. —- Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi :
28.2.1995)
X 221, — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi :
16.3.1995)
222. — Yükseköğretim ICurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765)'
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16,3.1995)
_
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223. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa. Bir
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ye Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995)
X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 225. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 226. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve
işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
X 227.— Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
228. — Konya-Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih
ye 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) (S.
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995)
229. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995)
230. <— Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822)
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
231. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma
tarihi : 20.3.1995)
232. — Şirnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
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233. — Edirne Milletvelali Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı :
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995)
234. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre' Doğrudan
Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995)
IX 235.— Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995)
. 236. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 38 inci Maddesiine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995)
237. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810)
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995)
238. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
239. — Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil Aydın ve 3 Arkadaşının
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi,
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun Bürer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları
(1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı : 806) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
240. —. izmir 'Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının
îlik Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tek-,
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) . (S. Sayısı : 808)
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995)
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE'
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
:X 241. — İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızm Onaylanmasının- Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819)
(S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 29.3.1995)
X 242. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızm Onaylanmasmm
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihî : 29.3.1995)
243. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma
tarihi : 29.3.1995)
244. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma
tarihi : 7.4.1995)
245. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının,
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa MüV
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817)
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995)
246. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1216)
'. (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 18.4.1995)

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.

Dönem: 19

Yasama Yılı: 4

, T.B.M.M.-

(S. Sayısı: 807)

Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Ta
rım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kuru
muna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin
Silinmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 43 Arkadaşının, Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun,
Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 17 Arkadaşının, Sivas Milletvekili
Azimet Köylüoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Şırnak
Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu'nun Aynı Konudaki
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/813, 2/403,
2/447,2/602,2/639,2/813,2/923,2/1034,2/1318)
TC.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı :B.02.0.KKGI101-833/302

18.1.1995

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.1.1995 tarihinde Kararlaştırılan "Çiftçilerin
T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
ne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım Borç
Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı", ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Prof. Dr. Tansu Çiller
Başbakan
GENEL GEREKÇE
Çiftçilere T.C. Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerince açılmış bulunan bütün tarimsal krediler ile Tarım Kredi İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu ve
Toprak Mahsulleri Ofisince kredili satılan tohum, gübre, ilaç, hayvan, traktör, makine, alet ve edavat vb. tüm tanmsal üretim girdi ve ekipmanların kredilendirilmesi bedellerinden doğan borçlarına
ödeme kolaylığı sağlamanın kamu yararına uygun olacağı düşünülmüştür.
Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. - T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdür
lüğü, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisinden kredi alan çiftçilerimizin bü
yük bir çoğunluğu borçlarını ödeyememişlerdir. Bu nedenle idarî ve kanunî takibata uğramışlardır.
Uygulamada idarî ve kanunî takibin borç tahsilini hızlandırmadığı görülmüştür. Büyük bir
üretici kitlesini ilgilendiren böyle geniş boyutlu bir soruna köklü çözüm getirmek zarurî hale gel
miştir. Bu amaçla, çiftçilerimize yukarıda adı geçen kurumlara olan borçlarını ödeme kolaylığı ge
tirilmesi, hem çiftçimiz için hem de alacaklarını bir türlü tahsil edemeyen devletimiz için yararlı
olacağı düşünülmüştür.

- 2 Madde 2. - Borçları 1 inci madde kapsamına giren çiftçilerin,
a) T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kayıtlı borçlarının tamamı ile
aşağıda belirtilen indirimlerden sonra kalan faiz ve masraflannı 31.12.1995 tarihine kadar ödedik
leri takdirde, günü geçmiş hesaplara intikal ettiği tarihteki;
- Kaydi bakiyesi 20 milyon liraya kadar olan alacaklarda tasfiye tarihine kadar tahakkuk ede
cek faiz ve masraflarının % 50' sinin,
- Kaydi bakiyesi 20 milyon liradan 40 milyon liraya kadar olan alacaklarda tasfiye tarihine
kadar tahakkuk edecek faiz ve masrafların % 35'inin,
- Kaydi bakiyesi 40 milyon liranın üzerinde olan alacaklarda tasfiye tarihine kadar tahakkuk
edecek faiz ve masrafların % 20'sinin,
b) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna ve Toprak Mah
sulleri Ofisine olan borçlarının kayıtlı bakiyesini en geç 31.12.1995 tarihine kadar ödedikleri tak
dirde faiz ve masrafların tamamının,
affedilmesi öngörülerek, günü geçmiş hesaplarda borcu bulunan çiftçilerin tamamının katılı
mının sağlanması amaçlanmıştır.
Ayrıca, bu madde ile, belli sürenin verilmesi suretiyle taksitlendirme yapılmadan alacağın bir
defada tahsil edilmesi düşünülmüştür.
Madde 3. - Bir çiftçinin birden fazla borçlu olması durumunda da, her borcu için ilgili kuru
ma ayrı ayrı müracaat etmesi gerekliliği düşünülmüştür.
Madde 4. - Kanunun uygulanmasından doğacak faiz, masraf ve diğer tüm kayıpların ilgili ku
ruluşlara görev zararı olarak ödenmesi, bu kuruluşların malî ve finansman bakımından rahatlatıl
ması amaçlanmıştır.
Madde 5. - Çiftçilerin bu Kanuna uygun olarak borçlarını, imkânları ölçüsünde ödeyebilme
lerini temin etmek için, o güne kadar sürdürülen kanunî takibatın Kanunda belirtilen müracaat sü
resi sonuna kadar durdurulması yararlı görülmüştür. Bu süre içinde müracaatta bulunmayan ve
31.12.1995 tarihine kadar borçlarını ödemeyenlerin kanunî takibatlarının kaldığı yerden sürdürül
mesi düşünülmüştür.
Madde 6. - a) Mücbir sebeplerden dolayı başvurma imkânından yoksun durumda kalanların
31.12.1995 tarihine kadar bizzat veya vekilleri ile,
b) Ölenlerin varislerinin,
talepleri halinde yararlanması amaçlanmıştır.
Madde 7. - Çiftçilerin borçlarını zamanında ödemeleri için, borçlar tahsil edilinceye kadar ye
niden kredi verilmemesinin ödemeyi teşvik edici olacağı düşünülmüştür.
Madde 8. - Borcun tasfiyesine kadar borçlu ve kefillerin borçlu oldukları kurumlara olan. ya
sal yükümlülükleri devam edecektir. Bu madde ile ilgili kurumların yasal teminatlarının devamlı
lığı amaçlanmıştır.
Madde 9. - Bu, müracaat maddesidir. Kanundan istifade edebilmek için ilgili kuruma yapıl
ması gereken müracaatın son tarihinin nasıl belirleneceğini öngörmektedir.
Madde 10. - Bu Kanunda yer almayan hususlarla ilgili kurumların mevzuatının uygulanması
nın, zamanla ortaya çıkması muhtemel zorlukların aşılması konusunda kurumlara ve çiftçilere ya
rarlı olacağı düşünülmüştür.
Madde 11. - Yürürlük maddesidir.
Madde 12. - Yürütme maddesidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 807).

- 3 ÇİFTÇİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASI, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, TDZK, TİG E M VE TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİNE OLAN BORÇLARININ BİR KISIM B O R Ç FA
İZLERİNİN SİLİNMESİ DURUMUNDA HAZİNEYE YÜKÜNÜ GÖSTERİR CETVEL

T.C. ZİRAAT BANKASI ALACAKLARI İLE İLGİLİ HAZİNE YÜKÜ
MİLYAR TL
AÇILAN

31.12.1994

31.12.1995

TARİHİNE

TARİHİNE
KADAR TAH

HAZİNECE
ÜSTLENİLECEK

ANA

KAYDİ

KAD.TAHAK.

PARA

BAKİYE

ETTİR. FAİZ

SAYISI

(A)

(B)

(C)

(D)

(C+D)

0-20

259 019

620

1 208

1 134

604

1738

869

20-40

20 606

274

491

405

. 245

.650

228

40'ın üzeri

10 293

475

796

690

398

1 088

218

TOPLAM 289 918 1369

2 495

2229

1 247

3 476

1315

-KREDİ DİLİMİ ÜRETİCİ
MİLYON TL.

..

ETTİR. FAİZ

MİKTAR

T.C. ZİRAAT BANKASI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÇİFTÇİ SAYISI
ÇİFTÇİ SAYISI
KREDİ DİLİMİ

T.C. ZİRAAT BANKASI

TARIM KR. KOOP.

TOPLAM

0-20

259 019

220 816

479 835

20-40

20 606

49934

70 540

40'ın üzeri

10 293

17 206

27 499

289 918

287 956

577 874

TOPLAM

TÜM KURULUŞLARIN AF KAPSAMINA ALINMASI DURUMUNDA HAZİNE YÜKÜ
(MİLYAR TL.)
ALACAKLI KURULUŞLAR

HAZİNECE ÜSTLENİLECEK MİKTAR •

T.C. Ziraat Bankası

1315

Tarım Kredi Kooperatifleri

1 336

Ziraî Donatım Kurumu

26

TİGEM

181

TMO

165

TOPLAM ,

3 023
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 807)

_ 4 Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Grup Başkanlığı
Sayı: 110

30.6.1992

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
5.3.1992 Tarihli ve 3782 Numaralı Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi
Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.
Coşkun Gökalp
Kırşehir
Ender Karagül
Uşak
Haydar Oymak
Amasya
Bahattin Alagöz
Gaziantep
Mustafa Yılmaz
Gaziantep
Salman Kaya
Ankara
Algan Hacaloğlu
İstanbul
Atilla Hun
Kars
Ziya Halis
Sivas
Ali Uyar
Hatay
Muhtar Mahramlı
Tekirdağ

Adnan Keskin
Denizli
İbrahim Özdiş
Adana
Timurçin Savaş
Adana
İbrahim Gürsoy
İstanbul
İstemihan Talay
İçel
Cemal Şahin
Çorum
Adnan Ekmen
Batman
Uluç Gürkan
Ankara
Güler İleri
Tokat
Evren Bulut
Edirne
Hannan Özüberk
Gaziantep

Sinan Yerlikaya
Tunceli
Salih Sümer
Diyarbakır
Kamer Genç
Tunceli
Mehmet Kerimoğlu
Ankara
İsmail. Cem
İstanbul
Ercan Karakaş
İstanbul
Ali İbrahim Tutu
Erzincan
Fuat Çay
Hatay
Celal Kürkoğlu
Adıyaman
Ahmet Sayın
Burdur
Halil Başol
Tekirdağ

Hilmi Yükselen
Kırşehir
Mustafa Yılmaz
Malatya
VeliAksoy
İzmir
Azimet Köylüoğlu
Sivas
İrfan Gürpınar
Kırklareli
Fahri Gündüz
Uşak
Nihat Matkap
Hatay
Zeki Nacitarhan
Kars
Mehmet Alp
Kars
Muzaffer İlhan
Muğla
M. Fevzi Yalçın
Eskişehir

GEREKÇE
Teklifimiz; çiftçilerin bir bütün olarak ele alınmasını (küçük ve büyük çiftçi ayırımının kaldı
rılması) ve 5 milyonluk limitin 10 milyon liraya yükseltilmesi amacıyla hazırlanmış ve Kanunun
birinci maddesinde bu amaca uygun olarak değişiklik yapılmıştır.
Kanunun ikinci maddesinde yapılan değişiklikle de; kanunî veya idarî takipteki hesaplara in
tikal etmiş olan borçların, belirtilen sürelerde ödenmesi kaydıyla masrafların ve faiz tutarlarının ta
mamının affı öngörülmüştür.
Yapılan bu değişikliklerle; Kanunun daha adîl bir hüviyete kavuşturulması ve uygulamanın
daha kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmıştır.
Yüce Meclisin takdir ve tasviplerine saygıyla arzolunur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 807)

.
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KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ COŞKUN GÖKALP VE 43 ARKADAŞININ TEKLİFİ
5.3.1992 Tarihli ve 3782 Numaralı Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım
ye Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. - 3782 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 1. - Bu Kanunun amacı; bütün çiftçilere T.C. Ziraat Bankası tarafından % 55, % 50,
% 43 ve % 34, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından % 55, % 50, % 45 ve % 36 veya faizi bun
lardan daha düşük oranlarda tüm tanmsal kredilerin toplamı on milyon liraya kadar (10 milyon da
hil) açılmış kredilerden doğan ve 1.2.1992 tarihine kadar idarî veya kanunî takip hesaplarına inti
kal etmiş bulunan tanmsal kredi borçlarında ödeme kolaylığı sağlamaktır.
MADDE 2. - 3782 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2. - İdarî veya kanunî takipteki hesaplara intikal etmiş olan tarımsal borçların, bu he
saplara alındığı tarihteki bakiyesinin yarısının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 6 ay
içinde, diğer yarısının ise 1992 yılı sonuna kadar ödenmesi kaydıyla; borcun idarî veya kanunî ta
kipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil faiz tutarlarının tamamı affedilir.
MADDE 3. - 3872 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinde geçen "5 milyon TL."ye kadar ibaresi
"10 milyon TL."ye kadar olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4. - 3782 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddelerinde geçen "küçük çiftçiler" ibaresi
"çiftçiler" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5. - 3782 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
EKMADDE 1 . - 10 milyon TL.'yı aşan krpdilerden doğan borçların 10 milyon TL.'sı için (10
milyon dahil) bu Kanun hükümleri uygulanır.
EK MADDE 2. - T.C. Ziraat Bankası ile çiftçiler arasında taksitlendirilmiş alacak miktarla
rında da (10 milyona kadar) bu Kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 6. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anavatan Partisi
Grup Başkanlığı
Sayı: 07-92/678

21.9.1992

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Küçük Esnafın
T. Halk Bankasına Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifim ilişikte su
nulmuştur.
Gereğine müsaadelerinizi arz ederim.
Saygılarımla.

.
Seyit Eyyüpoglu
Şanlıurfa

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 807)

GENELGEREKÇE
Küçük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasıyla, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçla
rından 5 milyon liraya kadar kredi borcu bulunanların bu borçlarının idarî veya kanunî takibe ko
nu olanlarından faiz vesair yükümlülüklerinin silinmesi, 5 milyon liradan fazla kredi borcu bulu
nanların kanunun kapsamı dışında tutulmaları ve ayrıca borçlan idarî veya kanunî takibe konu ol
mamış çiftçilerimizin mağdur olmalanna ve dolayısıyla aralarında hakkaniyete dayanmayan bir
tefrikin yapıldığı 5.3. 1992 gün ve 3782 Sayılı Kanunun uygulamasıyla ortaya çıkmış ve bu uygu
lamadan çiftçimiz manen ve maddeten muztarip olmuştur.
Hazırlanan bu Kanun teklifi ile kapsama küçük esnaf ta alınmak suretiyle ilgili kredi müesse
selerinden aldıkları kredilerden dolayı mevcut kredi borçlarından 20 milyon liralık kısmının, bor
cun nakit veya aynı olup olmadığına bakılmaksızın kanunî maddelerinde öngörülen sürelerde öden
meleri kaydıyla faiz ve gecikme zamlarının ya da yapılan idarî veya kanunî işlemlerden dolayı ta
hakkuk eden masrafların silinmesi öngörülerek daha adil ve tutarlı bir faiz affı getirilmek istenmiş
tir. Bu Kanunla gerek küçük çiftçimizin ve gerekse küçük esnafımızın kredi müesseselerini borç
miktarları ne olursa olsun 20 milyon liralık kısmının ana parasını ödemeleri kaydıyla faiz ve gecik
me zamlarıyla sair masrafları eşit olarak silinmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. - Teklifin birinci maddesi ile kanunun amacı düzenlenerek, küçük çiftçilere T.C. Zi
raat Bankası tarafından % 43, % 34, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından % 45, %36 veya faizi
bunlardan daha düşük oranlardaki bütün tarımsal kredi borçlarından, küçük esnafa Türkiye Halk
Bankası tarafından açılan % 55 veya daha düşük faizli kredi borçlarından, toplam kredi miktarına
bakılmaksızın, 20 milyon liraya (20 milyon dahil) kadar olan kısmı için, ödeme kolaylığı sağlanıl
maktadır.
Madde 2. - Teklifin ikinci maddesiyle küçük çiftçilerle küçük esnafın birinci madde kapsa
mında olup ilgili banka veya kooperatiflere olan kredi borçlarından; borcun nakit veya aynî olarak
verilip verilmediğine bakılmadan vadesi dolmuş veya bu Kanunun yayımı tarihine kadar vadesi
dolacak kredi borçlan da dahil olmak üzere idarî veya kanunî takibe alınıp alınmadığına bakılmak
sızın 20 milyon liralık (20 milyon dahil) kısmının yarısını bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren
altı ay içerisinde, diğer yansını da 31.12.1993 tarihine kadar ödemeleri kaydıyla borcun idarî veya
kanunî takibe alındığı tarihteki masraf dahil bütün faiz ve gecikme zamlarının affedileceği ve bu
borçlara 31.12.1993 tarihine kadar da faiz tahakkuk ettirilmeyeceği öngörülerek herhangi bir se
beple borçları ertelenmiş olanlarla muhtelif kararnamelerle borçları taksitlendirilmiş olanlardan
borçları tekrar muaccel hale gelmiş olanlann da faydalanacağı hükme bağlanmaktadır.
Madde 3. - Teklifin bu maddesiyle bu Kanunun uygulamasından doğacak faiz kayıplarının
T.C. Ziraat Bankasına ve Banka kanalıyla Tarım Kredi Kooperatifleriyle Türkiye Halk Bankasına
_ Hazinece görev zararı olarak ödeneceği düzenlenmektedir.
MaddeE 4. - 31.12.1993 tarihine kadar borcun ödenmemiş bulunan kısmına, 1 inci maddede
belirtilen oranlarda faiz tahakkuk ettirileceği hükme bağlanarak, tahakkuk ettirilen faizlerin de 3
üncü madde kapsamında hesaplanacak faiz kayıpları içerisinde mütalaa edileceği öngörülmektedir.
îkinci fıkra ile de taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde idarî ve kanunî takibata ilk tak
sitlerin ödendiği gün itibariyle yeniden başlanacağı düzenlenmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 807)

- 7 Madde 5. - Teklifin bu maddesiyle bu Kanun kapsamına giren küçük çiftçilerle küçük esnaf
lar hakkında başlatılmış bulunan idarî ve kanunî takibat işlemlerinin bulunduğu safhaya bakılmak
sızın kendiliğinden duracağı, ancak, bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde borç
larını ödeyemeyen çiftçiler hakkında idarî ve kanunî takibata kalındığı yerden devam edileceği dü
zenlenmektedir.
Madde 6. — Teklifin bu maddesiyle bu Kanunun uygulaması sonucunda borcu devam eden kü
çük çiftçilere, esnafa ilişkin işlemlerin borcun mevcuz maddî ve şahsî teminatlarının sukutunu icabettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı
nı vermeyeceği öngörülmüştür.
Madde 7. - Bu madde ile Kanunda yer almayan diğer hususlar hakkında T.C. Ziraat Bankası
ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Halk Bankası mevzuatının uygulanacağı düzenlenmek
tedir.
Madde 8. - Yürürlük maddesi olup anlamı açıktır.

.

Madde 9. - Yürütme maddesi olup anlamı açıktır.
ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SEYİT EYYÜPOĞLU'NUN TEKLİFİ
Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Küçük Es
nafın T. Halk Bankasına Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, küçük çiftçilere T.C. Ziraat Bankası tarafından % 43, % 34,
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından % 45, % 36 veya faizi bunlardan daha düşük oranlardaki bü
tün tarımsal kredi borçlarından, küçük esnafa Türkiye Halk Bankası tarafından açılan % 55 veya
daha düşük faizli kredi borçlarından, toplam kredi miktarına bakılmaksızın, 20 milyon liraya (20
milyon dahil) kadar olan kısmında, ödeme kolaylığı sağlamaktır.
MADDE 2. - Küçük çiftçilerle küçük esnafın birinci madde kapsamında olup ilgili banka ve
ya kooperatiflere olan kredi borçlanndan; vadesi dolmuş veya bu Kanunun yayımı tarihine kadar
vadesi dolacak kredi borçları da dahil olmak üzere idarî veya kanunî takibe alınıp alınmadığına ba
kılmaksızın 20 milyon liralık (20 milyon dahil) kısmının yarısını bu Kanunun yürürlük tarihinden
itibaren altı ay içerisinde, diğer yarısını da 31.12.1993 tarihine kadar ödemeleri kaydıyla borcun
idarî veya kanunî takibe alındığı tarihteki masraf dahil bütün faiz ve gecikme zamları affedilir ve .
bu borçlara 31.12.1993 tarihine kadar faiz tahakkuk ettirilmez.
Bu Kanun hükümleri herhangi bir sebeple borçları ertelenmiş olanlarla rriuhtelif kararnameler
le borçları taksitlendirilmiş olanlardan borçlan tekrar muaccel hale gelmiş olanlar hakkında da uy
gulanır.
MADDE 3. - Bu Kanunun uygulamasından doğacak faiz kayıpları T.C. Ziraat Bankasına ve
Banka kanalıyla Tarım Kredi Kooperatifleriyle Türkiye Halk Bankasına Hazinece görev zararı ola
rak ödenir.
MADDE 4. — 31.12.1993 tarihine kadar borcun ödenmemiş bulunan kısmına, 1 inci maddede
belirtilen oranlarda faiz tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen faizler de 3 üncü madde kapsamında
hesaplanacak faiz kayıpları içerisinde mütalaa edilir.
, Taksitler zamanında ödenmediği takdirde idarî ve kanunî takibata ilk taksitlerin ödendiği gün
itibariyle tekrar başlanır.
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- 8 MADDE 5. - Bu Kanun kapsamına giren küçük çiftçilerle küçük esnaflar hakkında başlatıl
mış bulunan idarî ve kanunî takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. An
cak, bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde borçlarını ödeyemeyen çiftçiler hak
kında idarî ve kanunî takibata kalındığı aşamada devam olunur.
MADDE 6. - Bu Kanunun uygulaması sonucunda borcu devam eden küçük çiftçilere, esnafa
ilişkin işlemler, borcun mevcut maddî ve şahsî teminatlarının sukutunu icabettirmediği gibi borç
lunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.
MADDE 7. - Bu Kanunda yer almayan diğer hususlar hakkında T.C. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Halk Bankası mevzuatı uygulanır.
MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ,
Refah Partisi
Grup Başkanlığı
Sayı: 615

28.1.1993
•

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Küçük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan her türlü borç
faizlerinin bir defaya mahsus olmak üzere affedilmesi ve ana paranın faizsiz olarak eşit taksitlere
bağlanarak ödenmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Zeki Ergezen
Bitlis

Şevket Kazan
Kocaeli

Musa Demirci
Sivas

KemalettinGöktaş
Trabzon

Abdullatif Şener
Sivas

Bahaddin Elçi
Bayburt .

Mustafa Baş
İstanbul

Salih Kapusuz
Kayseri

Hüsamettin Korkutata
Bingöl

Ahmet Cemil Tunç
Elazığ

Hasan Dikici
K. Maraş

Ömer Faruk Ekinci
Ankara

Ahmet Remzi Hatip
Konya

Abdullah Gül
Kayseri

Melih Gökçek
Ankara

Hüseyin Erdal
Yozgat

Mukadder Başeğmez
İstanbul

Mustafa Ünaldı
Konya

GEREKÇE
Bu Kanunun amacı; çiftçilere, T. C. Ziraat Bankası tarafından % 43, % 34, Tarım Kredi Koofpetarifleri tarafından % 45, % 36 veya daha düşük faiz oranlarında tüm tarımsal kredilerin öde
melerine kolaylık sağlamaktır.
Tarım girdilerinin fiyatlarındaki yükselme ve yüksek enflasyonun getirdiği sıkıntılar dikkate
alındığında, çiftçilerimizin mevcut borçlarını ödeyecek durumda olmadıkları ve bu nedenle ellerin
deki üretim araçları ile kıymetli tarım arazileri ve diğer gayri menkullerini yok pahasına ve hatta
icra nedeniyle mağdur edildikleri, ileride telefisi imkânsız neticelere katlanacakları muhakkaktır.
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_ 9 Bu nedenle çiftçilerin her türlü tarımsal borçlarının faizlerinin bir defaya mahsus olmak üzere
affedilmesine ve eşit taksitlerle ödenmesi, çiftçilerimizin menfaatlerine ve ülkenin tarımında geliş
mesine önemli katkılar sağlayacaktır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. - Bu madde ile, çiftçilerin tarımsal üretim amaçlı, her türlü tohum, fide, fidan, güb
re, ilaç ile her türlü girdi ve hayvancılık, tanm alet ve makinalan kredilerinin T.C. Ziraat Bankası
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç faizlerinin kaldırılması öngörülmektedir.
Madde 2. - Bu madde ile, çiftçilerin tarımsal üretim amaçlı, her türlü tohum, fide, fidan, güb
re, ilaç ile her türlü girdi ve hayvancılık, tarım alet ve makinalan kredilerinin T.C. Ziraat Bankası
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ödenmesi için taksitlendirme kolaylığı düşünül
müştür.
Madde 3. - Çiftçi borçları faizlerinin silinmesinden doğacak zararın, ilgili kurumlara Hazine
tarafından ödenmesi öngörülmüştür.
Madde 4. - Bu madde ile, kaaunun yürürlük tarihi belirlenmiştir.
Madde 5. - Bu madde ile, Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği kabul edilmiştir.
BİTLİS MİLLETVEKİLİ ZEKİ ERGEZEN VE 17 ARKADAŞININ TEKLİFİ
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının
Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. - Çiftçilerin T,C. Ziraat Bankasından, Tanm ve Kredi Kooperatiflerinden almış
oldukları borçların faizleri miktarına bakılmaksızın silinir.
MADDE 2. - Çiftçilerin 1 inci maddede adı geçen kuruluşlardan aldıkları borçların (anapara
nın) ödenmesi aylık 6 taksitten aşağı olmamak üzere taksitlendirilir.
MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasından doğacak faiz kayıpları birinci maddede adı ge
çen kurumlara Hazinece görev zararı olarak ödenir.
MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Grup Başkanlığı
Sayı: 154

24.2.1993

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
5.3.1992 Tarihli ve 3782 Numaralı Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi
Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Azimet Köylüoğlu
Sivas
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Son yıllarda tarımsal girdi fiyatlarındaki yükselmeler ve kredi faizlerine getirilen artışların;
ürün fiyatlarına aynı oranda yansıtılamaması nedeniyle tarım kesimi olumsuz yönde etkilenmiştir.
Banka ve kooperatifçe verilen yüksek faizli krediler, çiftçi ve çiftçi köylülerimizin her geçen
gün daha da fakirleşmesine neden olmuştur. Bunun sonucu olarak çiftçinin icra marifetiyle satmak
zorunda kaldığı tarım araç ve gereçleri tarla, arsa, arazi ev ve mal varlığı sayısında belirgin bir ar
tış dikkati çekmektedir.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, fakirleşmekte olan çiftçi ve çiftçi köylülerimizin her
geçen gün artan faiz borçlarından kurtarılabilmesi ve belli bir ölçüde ferahlayabilmesi amacıyla bu
teklif hazırlanmış ve takdim olunmuştur.
SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ
5.3.1992 Tarihli ye 3782 Sayılı Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kre
di Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. - 3782 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 1. - Bu Kanunun amacı; küçük çiftçilere, T.C. Ziraat Bankası tarafından % 43, % 34,
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından % 45, % 36 veya faizi bunlardan daha düşük oranlarda tüm
tarımsal kredilerin toplamı herbir kurum için ayrı ayrı 20 milyon TL'ye kadar (20 Milyon dahil)
açılmış kredilerden doğan ve 1.2.1992 tarihine kadar idarî veya kanunî takip hesaplarına intikal et
miş bulunan tarımsal kredi borçlarında ödeme kolaylığı sağlamaktır.
MADDE 2. - 3782 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2. - İdarî veya kanunî takipteki hesaplara intikal etmiş olan tarımsal borçların, bu he
saplara alındığı tarihteki bakiyesinin yarısının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı
ay içinde, diğer yarısının ise 1993 yılı sonuna kadar ödenmesi kaydıyla;
a) Borcun idarî ve yargı takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil faiz tutarının
yansı affedilir. Diğer yarısı ise ürün idrak ve pazarlama zamanlan gözönüne alınarak 31.12.1993
tarihine kadar borçlu tarafından ödenir.
b) Borcun idarî ve kanunî takipteki hesaba alındığı tarihten sonraki masraf dahil faiz tutannın
tamamı affedilir.
MADDE 3. - 3782 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madd 4. - 31.12.1993 tarihine kadar borcun ödenmemiş bulunan kısmına 1 inci maddede be
lirtilen oranlarda faiz tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen faizlerde 3 üncü madde kapsamında he
saplanacak faiz kayıpları içerisinde mütalaa edilir.
Faiz borcu ve taksitler zamanında ödenmediği takdirde idarî veya kanunî takibata ilk taksitle
rin ödendiği gün itibariyle tekrar başlanır.
MADDE 4. - 3782 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 5. - Kullandıkları tarımsal kredilerin toplamı 20 milyon TL.'ye kadar olan (20 milyon
dahil) çiftçilerden muhtelif kararnamelerle taksitlendirildiği halde tekrar muaccel hale gelmiş borç
ları bulunanlarda talepleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler.
MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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- 1 1 TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Antalya İli Elmalı ve Korkuteli ilçeleri çiftçilerinin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Ko
operatiflerine olan borç faizlerinin silinmesine dair kanun teklifim gerekçesiyle birlikte ilişikte su
nulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Hasan Namal
Antalya
GEREKÇE
Antalya İli Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde meydana gelen Kuraklık sonucu zarar gören üreti
cilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tanm Kredi Kooperatiflerine 10 milyon TL.'ye kadar olan borçları
1989/14315 sayılı, 1989/14677 sayılı ve 1991/768 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnameleri ile erte
lenmiştir.
Bilahare 5.3.1992 tarih ve 3782 sayılı Kanun ile küçük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine 5 milyon TL'ye kadar olan idarî veya kanunî takipteki hesaplarına in
tikal etmiş tarımsal borçlarının faizleri affedilmiştir.
3782 sayılı Kanuna ertelenmiş borçlar ibaresi yazılmadığından ne yazık ki Antalya İli Elmalı
ve Korkuteli ilçesinde kuraklıktan zarar gören ve borçlan ertelenen çiftçiler istifade edememişlerdir.
Bu durumda Elmalı ve Korkuteli çiftçileri mağdur olmuşlardır.
Bu çiftçilerin de faiz affından istifade etmeleri için bu kanun teklifini vermek zorunda kaldık.
ANTALYA MİLLETVEKİLİ HASAN NAMALTN TEKLİFİ
Antalya İli Elmalı ve Korkuteli İlçeleri Çiftçilerinin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1.—Antalya ili Elmalı ve Korkuteli ilçeleri çiftçilerinin maruz kaldıklan kuraklık ne
deniyle, T.C. Ziraat Bankası ve Tanm Kredi Kooperatiflerine 1991 yılı sonuna kadar olan ve limi
tine bakılmaksızın ayrı ayrı 10 milyona kadar açılmış kredilerden doğan borçlarının bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde iki eşit taksitle ödenmesi şartıyla, bu borçlanndan
doğan faizler tahsil edilmez.
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Esnaf ve Sanatkârlar İle Topraksız ve Az Topraklı Çiftçilerin Aylık Gelirleri Asgari Ücretin
Altında Olanların Bankalara ve Esnaf Kefalet Kooperatiflerine Olan Borç ve Faizlerinin Silinmesii Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
9.12.1993
Mahmut Almak
Şırnak
. GENEL GEREKÇE
Esnaf ve sanatârlar ile topraksız ve az topraklı çiftçiler, büyük bir ekonomik sıkıntı içindedirler.
Bugüne kadar uygulanan yanlış ekonomik politikalar sonucu, esnaf ve sanatkârlar, iflasa sü
rüklenirken, topraksız ve az topraklı çiftçiler de büyük bir yoksulluk içine itilmişlerdir.
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- 1 2 Toplumun bu kesiminin önemli bir çoğunluğunun, geliri, asgari ücret düzeyinde bile değildir.
Günümüz koşullarında, asgari ücretin altında gelir sahibi olan ailelerin, insanca yaşamalarının
mümkün olmadığı açıktır. İnsanca yaşamanın koşullarını yaratmak devletin görevleri arasındadır.
Ancak yönetimler, bugüne kadar, devletin bu görevlerini görmezlikten gelmişlerdir.
Esnaf ve sanatkârlar ile topraksız ve az topraklı çiftçilerin, banka ve esnaf kefalet kooperatif
lerine olan borçları ile bu borçların faizleri, bu kesimlerin ekonomik sorunlarını daha da ağırlaştır
maktadır. Ayrıca faiz oranlarının yüksek olması da, bu vahameti daha da çok artırmaktadır.
Sözkonusu kanun teklifi', yukarıda sunulan gerekçeler ışığında esnaf ve sanatkârlar ile toprak
sız ve az topraklı çiftçilerin içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları, kısmen de olsa hafifletmek
amacı ile bankalara ve esnaf kefalet kooperatiflerine olan borçlarını ve faizlerini bir defaya mah
sus olmak üzere silmeyi öngörmektedir.
1

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ MAHMUT ALINAKTN TEKLİFİ

Esnaf ve Sanatkârlar ile Topraksız ve Az Topraklı Çiftçilerden Aylık Gelirleri Asgari
Ücretin Altında Olanların Bankalara ve Esnaf Kefalet Kooperatiflerine Olan Borç ve
Faizlerinin Silinmesi Hakkında Kanun Teklifi
MADDE 1. - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, esnaf ve sanatkârlar ile topraksız ve
az topraklı çiftçilerden aylık gelirleri asgari ücretin altında olanların, bankalara ve esnaf ve kefalet
kooperatiflerine olan borç ve faizleri bir defaya mahsus olmak üzere silinir.
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Doğru Yol Partisi
TBMM Grup Başkanlığı
No.: 3/522

2.3.1994
,

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Küçük çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç faizlerinin bir
bölümünün affı, icra takip işlemlerinin durdurulması ve yeni bir ödeme planına bağlanmasına dair
kanun teklifi ve gerekçeleri ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
\

İsmail Köse
Erzurum Milletvekili
GEREKÇE

Ülke genelinde 1989 yılından bu yana hüküm süren kuraklık ve çeşitli tabii afetler sebebiyle
çiftçiler ekonomik sıkıntı içine girmişlerdir.
Bunun dışında, tabii şartların elverişli gittiği yıllarda dahi tarım ürünlerinden elde edilen geli
rin yeterli olmayışı Ziraat Bankası ve Kooperatifçe verilen faizli krediler, üretici çiftçilerin her ge
çen gün daha da fakirleşmesine sebep olmuştur. Bu uygulamanın tabii sonucu olarak da, çiftçinin
her geçen gün yok pahasına ve hatta icra marifetiyle satmak zorunda kaldığı tarım araç ve gereçle
ri, tarla, arsa, arazi, ev v.b. mal varlığı sayısında belirgin bir artış olduğu Ziraat Bankası Genel Mü
dürlüğü; Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne gelen ihbarlarla dikkati
çekmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Bu olumsuzluklardan ötürü; aldığı parayı yatırım ve üretimde kullanamayan çiftçi ödemede
büyük zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Ödenmeyen her taksidin üzerine çok büyük miktarda fa
iz yükü binmiş; mesela 5 milyonluk ana para 150 milyon borç haline gelmiştir. Çiftçi borcunu öde
yemez, birlikte tahsil edemez duruma düşmüştür. Borçların makûl bir meblağa getirilmesi çiftçinin
mağduriyetini önlemek yanında Devlete alacağını tahsil imkânı da doğuracaktır.
Yukarıdaki nedenlerle fakirleşmekte olan üretici çiftçilerin, her geçen gün faiz borçlarından
kurtulabilmesi, belli bir ölçüde ferahlayabilmesi, bozulan ve zedelenen tarımsal üretim ilişkilerinin
Devlet desteği ile düzeltilerek, yeniden güçlenmelerine yardımcı olmak amacıyla,
Bu Kanun Teklifi hazırlanmış ve takdim olunmuştur.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. - T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden borç para alan çiftçilerin
çok büyük bir çoğunluğu borçlarını Ödeyemedikleri için idarî ve kanunî takibe uğramışlardır. Bir
çok çiftçi hakkında icrai takip sonucu mahkemelerce mahkûmiyet kararı verilmiştir.
İdarî ve adlî takibin, borçların tahsilini hızlandırmadığı uygulamada açıkça görülmüştür. Bü
yük bir üretici kitlesini ilgilendiren böyle geniş boyutlu bir soruna köklü çözüm getirmek zarurî ha
le gelmiştir. Bu amaçla; çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larına ödeme kolaylığı getirilmesinin çiftçimiz ve bütün çabalara rağmen alacağım tahsil edemeyen
Devlete yararlı olacağı düşünülmüştür.
Madde 2. — Çiftçilerin zorlanmadan ödeyebileceği bir miktarın, Devletin de fazla zarar etme
yeceği şekilde tespiti amaçlanmıştır. Çiftçinin Banka ve Kooperatiften aldığı ana paraya % 100 fa
iz uygulanarak devletin muhatap olacağı yük asgariye indirilmiş olacak, bunun yanı sırada; çiftçi
ye daha adil bir ödeme imkânı sağlanacaktır. Daha önceki uygulamalarda; borçlarına sahip çıkıp
taksitlendirme yaptıranlar kanun kapsamı dışında kalmışlar ve mağdur olmuşlardır. Kanunun ön
gördüğü amacın tahakkuku için, kanun hükümlerinden borçları ertelenmiş olanlarla, borçları taksitlendirilmiş olanlar da kanun kapsamına alınmıştır.
Madde 3. - Kanunun uygulanmasından doğacak cari faiz, cezai faiz, masraf ve diğer tüm ka
yıtların ilgili kuruluşlara görev zararı olarak ödenmesi bu kuruluşları malî ve finansman bakımın
dan rahatlatacaktır. Kanunun öngörmesine rağmen hazinece ilgili kuruluşlara yapılacak ödemeler
de geç kalınması, kurumları zor durumda bırakmaktadır. Gecikme için % 84'lük faiz tahakkuku ön
görülerek ilgili kurumların muhtemel gecikmelerden ötürü zarar görmemesi amaçlanmıştır.
Madde 4. - Taksitlendirme süresi içinde borçlu kefillerin, banka ve kooperatife olan yasal yü
kümlülükleri devam edecektir. Kanunun amacı borçlu ve kefillere ödeme kolaylığı sağlamaktır. Bu
madde ile banka ve kooperatiflerin yasal teminatlarının devamı amaçlanmıştır.
Madde 5. - Çiftçilerin kanunun ruhuna uygun olarak borçlarını imkânları ölçüsünde ödeyebil
melerini temin etmek için, o güne kadar sürdürülen kanunî takibatın, kanunda belirlenen müracaat
süresi sonuna kadar durdurulması yararlı görülmüştür.
Madde 6. - Çiftçilerin borçlarını zamanında ödemeleri için, borçlar tahsil edilinceye kadar ye
niden kredi verilmemesinin ödemeyi teşvik edici olacağı düşünülmüştür.
Madde 7. - Kanunda yer almayan hususlarda T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif
leri mevzuatının uygulanması, zamanla ortaya çıkması muhtemel zorlukların aşılması konusunda
kurumlara ve çiftçilere yararlı olacaktır.
Madde 8. - Yürürlük maddesidir.
Madde 9. - Yürütme maddesidir.
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- 1 4 ERZURUM MİLLETVEKİLİ İSMAİL KÖSE'NİN TEKLİFİ
Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç ve Faiz
lerinin Bir Bölümünün Affı, İcra Takip İşlemlerinin Durdurulması ve Yeni Bir Ödeme Pla
nına Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; küçük çiftçilere, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera
tifleri tarafından verilen, faiz, gecikme zammı, masraflar hariç, ana parası 20 milyona kadar olan
borçlara ödeme kolaylığı sağlamaktır.
MADDE 2. - Küçük çiftçilerin birinci madde kapsamında olup, ilgili banka ve kooperatiflere
olan kredi borçlanndan; vadesi dolmuş veya btfkanunun yayımına kadar vadesi dolacak kredi borç
ları da dahil olmak üzere, idarî veya kanunî takibe alınıp alınmadığına bakılmaksızın, ana parası 20
milyon lira ve daha az olan borçlann ana parasına % 100 faiz uygulanarak bu meblağın dışında ka
lan faiz gecikme zammı ve masraflar affedilir. Affedilen faizin dışında kalan ana para ile bir defaya
mahsus olarak uygulanan % 100 lük faiz toplamının yarısı kanunun yürürlük tarihinden sonraki al
tı ay içerisinde, diğer yansı da eşit taksitler halinde 31.12.1994 tarihine kadar tahsil edilir.
Bu kanun hükümleri herhangi bir sebeple borçları ertelenmiş olanlarla, muhtelif kararnameler
le borçlan taksitlendirilmiş olanlardan borçlan tekrar muaccel hale gelmiş olanlar hakkında da uy
gulanır.
MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasından doğacak cari faiz, cezaî faiz, masraf ye diğer tüm
kayıplan T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine hazinece görev zararı olarak ödenir.
Görev zaran ödemelerinin zamanında yapılmaması (Görev zararının Hazine'ye bildirildiği tarihten
itibaren 1 ay içinde ödenmesi zamanında ödeme kabul edilir.) halinde ödenemeyen kısım için % 84
faiz tahakkuk ettirilir.
MADDE 4. - Taksitlendirme işlemi; borcun mevcut maddî ve şahsî teminatının sükûtunu icap
ettirmediği gibi, borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaleten çekilme hakkını
vermez.
MADDE 5. - Bu Kanun kapsamına giren küçük çiftçiler hakkında başlatılmış bulunan idarî ve
kanunî takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur.
MADDE 6. - Bu Kanun kapsamında borcu taksitlendiren üreticilere bu borçları tahsil edilin
ceye kadar yeniden kredi verilmez.
MADDE 7. - Bu Kanunda yer almayan taksitlendirme ile ilgili hususlar hakkında T.C. Ziraat
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı uygulanır.
MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 . - B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti
Grup Başkanlığı
Sayı: 263

17.1.1995

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Mü
dürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım Borç Fa-.
izlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifim gerekçesiyle sunulmuştur.
Gereği saygıyla arz olunur.

. , - ' . •
Ali İbrahim Tutu
Erzincan
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- 1 5 GEREKÇE
Ülke genelinde 1989 yılından bu yana süre gelen kuraklık ve çeşitli tabii afetler sebebiyle çift
çiler ekonomik sıkıntı içinde bulunmaktadırlar.
Tabii şartların uygun olduğu dönemlerde dahi çiftçilerimiz çeşitli kamu kuruluşlarından aldık
ları kredilerin faizlerini ödemekte zorluk çekmişlerdir. Çiftçi artan faiz yükünü bir an evvel ödeye
bilmek için ürünü yok pahasına satmakta ve doğal olarak zamanla fakirleşmektedir. Hatta bu du
rum sonucunda icra aracılığıyla çiftçinin tarım araç ve gereçleri, tarlası, arsası, arazisi, evi gibi mal
varlığı da satılmaktadır. Gün geçtikçe bu tip üzücü olayların arttığı ilgili kuruluşlardan gelen ihbar
larla dikkat çekici bir duruma gelmiştir.
Bu olumsuzluklardan dolayı alınan kredi yatırım ve üretimde yeterince kullanılamamış ve so
nuçta ödenemeyen her taksitin üzerine çok büyük miktarda faiz yükü gelmiştir. Ana paranın 20 ka
tına yaklaşan faiz borçlan bulunan mağdur çiftçilerimiz bulunmaktadır. Bu durumda ne çiftçi borç
larını ödeyebilmektedir ne de devlet alacağını tahsil edebilmektedir.
Bu nedenle soruna çözüm olması amacıyla daha önce bir kanun yayınlanmıştır. 18 Mart 1992
tarih ve 21175 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, 5 Mart 1992 tarih ve 3782 sayılı Küçük Çiftçi
lerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Si
linmesine Dair Kanun, dar kapsamlı bir kanun olarak kalmış ve hedeflenen sonuçlara istenildiği gi
bi ulaşılamamıştır, Çeşitli nedenler ile birçok çiftçimiz mağdur durumda olmasına rağmen bu ka
nundan faydalanamamıştır.
Yukarıda sayılan bu nedenlerden dolayı çiftçilerin her geçen gün artan borç yüklerinden kur
tarılması ve tekrar üretici duruma getirilmesi, devletin alacaklarını tahsil edebilmesi, devlet deste
ği ile çiftçinin yeniden güçlenmesine yardımcı olunması amacıyla ve bütün çiftçilerimizce fayda
lanılabilecek olan bu kanun teklifi hazırlanmış ve takdim olunmuştur.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. - T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdür
lüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisinden kredi alan çiftçilerimizin bü
yük bir çoğunluğu borçlarını ödeyememişlerdir. Bu nedenle kanunî ve idarî takibata uğramışlardır.
Uygulamada idarî ve kanunî takibin borç tahsilini hızlandırmadığı görülmüştür. Büyük bir
üretici kitlesini ilgilendiren böyle geniş boyutlu bir soruna köklü çözüm getirmek zarurî hale gel
miştir. Bu amaçla, çiftçilerimize yukarıda adı geçen kurumlara olan borçlarını ödeme kolaylığı ge
tirilmesi hem çiftçimiz için hem de alacaklarını bir türlü tahsil edemeyen devletimiz için yararlı
olacağı düşünülmüştür.
Madde 2. - Bu madde çiftçilerin borçlarını zorlamadan ödeyebilmelerini ve devletin de zara
rını en aza indirmeyi amaçlamıştır.
Buna göre :
a) Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri veya Türkiye Zirai Donatım Ku
rumuna olan borçlarından ana para ve ana para kadar faiz miktarının toplamından oluşan yekûnun
1996 yılı sonuna kadar 4 taksitte ödenmesi halinde kalan borçlarının affedilmesi öngörülmüştür.
b) Çiftçilerin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü veya Toprak Mahsulleri Ofisine olan borç
larından ana para kadar bir yekûnun 1996 senesi sonuna kadar 4 taksitte ödenmesi halinde kalan
borçlarının affedilmesi öngörülmüştür.
Çiftçiye daha adil bir ödeme imkânı sunmak için müracaat dilekçelerine kendilerinin saptaya
cağı ödeme planlarının da eklenmesi uygun görülmüştür.
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- 1 6 Madde 3. - Bir çiftçinin birden fazla kuruma borçlu olması durumunda da, her borcu için il
gili kuruma ayrı ayrı müracaat etmesi gerekliliği düşünülmüştür.
Madde 4. - Kanunun uygulanmasından doğacak faiz, masraf ve diğer tüm kayıtların ilgili ku
ruluşlara görev zararı olarak ödenmesi bu kuruluşları malî ve finansman bakımından rahatlatacak
tır. Bu. ödemenin T.C. Ziraat Bankası kanalıyla Hazinece yapılması uygun görülmüştür.
Madde 5. - Çiftçilerin Kanunun esasına uygun olarak borçlarını imkânları ölçüsünde ödeye
bilmelerini temin etmek için o güne kadar sürdürülen kanunî takibatın kanunda belirtilen müraca
at süresi sonuna kadar durdurulması yararlı görülmüştür. Bu süre içinde ödemede bulunmayan ve
ya ödeme planlarını vaktinde vermeyenlerin kanunî takibatları ise kaldığı yerden sürdürülür.
Madde 6. - Kanundan faydalanan çiftçi sayısını arttırabilmek amacıyla,
a) Tabiî afetlerde ürünün % 40 veya daha fazlası zarara uğrayanlar,
b) Önceden yayınlanmış çeşitli kararnamelerdeki taksitlendirme imkânlarından faydalanması
na rağmen tekrar ödeme güçlüğüne düşenler,
c) Kanundan yurtdışında bulunma hastalık, askerlik ve benzerî mücbir sebeplerden dolayı fay
dalanma imkânı bulunmayanlar,
d) Vefat eden çiftçilerin varislerinin müracaatları halinde kanundan yararlanabileceklerdir.
Madde 7. - Kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde yapılacak olan peşin ödemelere % 20
indirim uygulanarak; .
• . ..
T.Ç. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğüne borcu
olan çiftçilerin, bu kanun uyarınca ödemeleri gereken meblağı son ödeme tarihinden daha önce öde
meleri teşvik edilmekte ve bu suretle hazineye gelecek, faiz yükünün azaltılması amaçlanmaktadır.
Madde 8. - Çiftçilerin borçlarını ödeme süreleri içerisinde, durumlarının uygun görülmesi ha
linde kurumca yeniden kredilendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Madde 9. - Taksitlendirme süresi içinde borçlu ve kefillerin borçlu oldukları kurumlara olan
yasal yükümlülükler devam edecektir. Bu madde ile ilgili kurumların yasal teminatlarının devam
lılığı amaçlanmıştır.
Madde 10. - Bu müracaat maddesidir. Kanundan istifade edebilmek için ilgili kuruma yapıl
ması gereken müracaatın son tarihinin nasıl belirleneceğini belirtmektedir.
Madde 11. - Bu Kanunda yer almayan hususlarla ilgili kurumların mevzuatının uygulanması,
zamanla ortaya çıkması muhtemel zorlukların aşılması konusunda kurumlara ve çiftçilere yararlı
olacaktır.
Madde 12. - Yürürlük maddesidir.
Madde 13.-.Yürütme maddesidir.
ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ALİ İBRAHİM TUTU'NUN TEKLİFİ
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir
Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. - Bu Kanunun Amacı; çiftçilere T.C. Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Koopera
tiflerince açılmış bütün tarımsal krediler ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Türki
ye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'ca kredili satılan tohum,
gübre, ilaç, hayvan, traktör, makine, alet ve edavat gibi tarımsal üretim girdi ve ekipmanlarının be
delleri olarak doğan 31.12.1992 tarihine kadar idarî veya kanunî takipteki hesaplara intikal etmiş
borçlarıyla 1992 yılında açılmış olup da, 1993 yılında idarî veya kanunî takipteki hesaplara intikal
etmiş borçlarına ödeme kolaylığı sağlamaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- 1 7 MADDE 2. - Borçlan birinci madde kapsamına giren çiftçiler;
a) T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Zirai Donatım Kurumuna olan
borçlarının ana parası ile birlikte ana parasına eşit miktardaki faiz ve sair masraftan teşekkül ede
cek tutarını.
b) Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğünün veya Toprak Mahsulleri Ofisine olan borçlarının
yalnız ana para kadar tutarını, ürün hasat ve pazarlama zamanlarını gözönünde tutarak azamî dört
eşit taksitte Ödeyeceklerine dair yukarıda adı geçen kurumlara verecekleri dilekçe ile 1996 yılı so
nuna kadar ödemeyi taahhüt ettikleri ve ödedikleri takdirde kalan borçları affedilir.
MADDE 3. - Bu Kanun, çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım İş
letmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisine plan
borçlarına ayrı ayrı uygulanır.
'
•MADDE 4. - Bu Kanunun uygulanmasından doğacak faiz ve sair masraflardan kayıpları T.C.
Ziraat Bankasına ve banka kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Mü
dürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Hazinece görev zararı
olarak ödenir.
MADDE 5. - Bu Kanunun kapsamına giren çiftçiler hakkında başlatılmış bulunan idarî veya
kanunî takibat işlemleri, hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. Ancak bu Kanunun ikin
ci maddesine göre taksit borçlarını ödeyemeyen çiftçilerle, Kanunun onuncu maddesi gereğince
ödeme planını belirtilen süre içinde vermeyen çiftçiler hakkında idarî veya kanunî takibata kalın
dığı aşamadan devam olunur.
'

MADDE 6. - Bu Kanundan;

a) Tabiî afetler sebebiyle ürünleri % 40 ve daha fazla oranda zarar görüp, rapora bağlanmış
1993 ve evvelki yıllarda vadesi dolmuş ziraî borçları bulunan çiftçiler,
b) Kullandıkları tarımsal kredi ve aldıkları üretim girdi ve ekipman bedelleri muhtelif karar
nameler veya sözleşmelerle taksitlendirildiği halde ödeme güçlüğünden dolayı ödeyememiş ve tek
rar ödeme planına bağlanmış borçları bulunan çiftçiler,
c) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyip de, yurt dışında bulunma, hastalık, askerlik
ve benzerî mücbir sebeplerden dolayı faydalanma imkânlarindan yoksun durumda kalanlar bizzat
veya vekilleri ile,
d) Borçlu ölenlerin varisleri de,
Talepleri halinde yararlanabilirler.
MADDE 7. - Bu Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendindeki kurumlara ödeme yapmak isteyen
çiftçilere anapara ve anapara kadar faiz ve sair masraflarını Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren üç ay içinde peşin ödemeleri halinde % 20 tenzilat yapılır. Bu tenzilat hazinece karşılanır.
MADDE 8. - Borçları taksitlendirilen çiftçilere ödeme süresi içerisinde Kurumun uygun gör
mesi halinde yeni kredi açılabilir.
MADDE 9. - Bu Kanunun uygulaması sonucunda borcu devam eden çiftçilere ilişkin işlem
ler, borcun mevcut maddî ve şahsî teminatlarının sükûtunu icabettirmediği gibi borçlunun müşte
rek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.
MADDE 10. - Çiftçilerin dilekçelerini T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine,
tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna veya Toprak Mahsulleri
Ofisine tevdi etme süresi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört aydır.
MADDE 11. - Bu Kanunda yer almayan diğer hususlar hakkında T.C. Ziraat Bankası, Tarım
Kredi Kooperatifleri ve ilgili kurumların mevzuatı uygulanır.
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- 1 8 MADDE 12. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/823, 2/403, 21447, 2/602, 2/639,
2/813,2/923,2/1034,2/1318
Karar No.: 115

17.5.1995

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulunca 18.1.1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan
ve Başkanlıkça 23.1.1995 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Çiftçilerin T.C. Ziraat Banka
sına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım
Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun
Tasarısı" ile muhtelif tarihlerde Komisyonumuza havale edilen Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 43 arkadaşının (2/403), Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu'nun (2/447), Bitlis Millet
vekili Zeki Ergezen ve 17 arkadaşının (2/602), Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun (2/639),
Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın (2/813), Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın (2/923), Er
zurum Milletvekili İsmail Köse'nin (2/1034) ve Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tutu'nun
(2/1318) esas numaralı kanun teklifleri anılan tasarı ile aynı mahiyette görüldüklerinden İçtüzüğün
36 ncı maddesi uyarınca birleştirilmek suretiyle, Komisyonumuzun 15.3.1995 ve 16.3.1995 tarih
lerinde yaptığı 38 ve 39 uncu birleşimlerinde, Hükümeti temsilen Tarım ve Köyişleri Bakanının
başkanlığında, Tarım ve Köyişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür.
Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; getirilen düzenleme ile, çiftçilere, T.C. Ziraat Bankası ve
ya Tarım Kredi Kooperatiflerince açılmış bütün tarımsal krediler ile Tarım İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisince kredili satılan tohum, güb
re, ilaç, hayvan, traktör, makine, alet ve edevat vb. tüm tarımsal üretim girdi ve ekipmanlarının kredilendirilmesi bedellerinden doğan ve 2.1.1995 tarihine kadar idarî veya kanunî takipteki hesapla
ra intikal etmiş borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Tasarı ve tekliflerin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;
•" - Tasarı ile önemli bir soruna çözüm getirilmeye çalışıldığı, yıllardan bu yana çiftçilerimizin
ödeme gücünün' çok üstüne çıkan faiz borçlarının bir bölümünün silinmesiyle borç yükünün hafif
letileceği, dolayısıyla borçların ödenebilecek duruma geleceği,
-Tasarının, ülkemizin içinde bulunduğu şartlar itibarıyla, yıllarca ödeme yapamamış çiftçile
rimizi rahatlatacak nitelikte bulunduğu,
- Küçük çiftçinin birleşik faizi kaldıramaz hale geldiği, faiz sisteminin yeniden gözden geçi
rilerek küçük çiftçilere basit faiz sisteminin uygulanması gerektiği,
- Tarım politikalarında daha dikkatli olunması ve bu boyutlarda bir borç birikimine meydan
verilmemesi gerektiği,
- Borcunu ve faizini ödeyen çiftçiler aleyhine bir eşitsizliğin meydana gelmemesine özen gös
terilmesi gerektiği,
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- Küçük çiftçinin piyasa ekonomisine uyum sağlayamadığı, millî gelirden alması gereken pa
yı alamadığı, sıkıntı içinde olduğu, bu sıkıntının giderilmesi ve sorunun kökten halledilmesi gerek
tiği,
- Türk tarımının, tarım reformuna ve tarım master planına ihtiyacı bulunduğu,
- Tasarının gecikmiş bir tasan olduğu, bu nedenle bir an önce yasalaşmasında yarar bulunduğu,
gibi görüşler dile getirilmiştir.
Bu görüşmeleri ve Hükümet adına yapılan açıklamaları takiben tasarı ve teklifler Komisyonu
muzca da benimsenerek 1/823 sayılı tasan esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine ge
çilmiştir.
Tasannın;
- 1 inci maddesi; maddenin sonunda yer alan "...idarî veya kanunî takipteki hesaplara intikal
etmiş..." ibaresinin metinden çıkarılması, bu ibarenin yerine "...tahakkuk eden..." ibaresinin konul
ması ve çiftçilere Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünce (OR-KÖY) verilen kredileri de
kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle,
- 2 nci maddesi; (a) fıkrasının, çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifle
rinden aldığı kayıtlı zirai kredinin ana parası ve bu miktar kadar faiz ve masraf tutarını 1995 yılı
sonuna kadar Ödedikleri takdirde borçlarının kalan kısmının, faiz ana paraya eşit veya daha az ise,
% 50'sinin silinmesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, (b) fıkrasının sonundaki "...affedilir..."
kelimesinin "...silinir..." şeklinde değiştirilmesi, aynı fıkraya 1 inci maddede yapılan değişikliğe
paralel olarak OR-KÖY Genel Müdürlüğünün de ilave edilmesi ve (a) bendinde belirtilen kurum
lara olan borcunu bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde ödeyen çiftçilerin,
ödeyecekleri faiz borcundan ayrıca % 10 oranında indirim yapılmasına ilişkin yeni bir hükmün (c)
fıkrası olarak maddeye eklenmesi suretiyle,
- 3 üncü maddesi; 1 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak OR-KÖY Genel Müdür
lüğünün de maddeye ilave edilmesi suretiyle,
- 4 üncü maddesi; Hazinenin, 15.2.1996 tarihine kadar bu Kanunun uygulanmasından doğa
cak görev zararlarını ilgili kuruluşlara tamamıyla ödemediği takdirde, geciken her gün için, bu ku
ruluşlarca çiftçilere kullandırılan zirai kredilere uygulanan yıllık normal cari faiz üzerinden ayrıca
gecikme faizi ödemesini ve Hazinece yapılacak ödemelerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 2 yıl içinde tamamlanmasını hükme bağlayacak, ayrıca OR-KÖY Genel Müdürlüğünü de
madde kapsamına alacak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle,
- 9 ve 10 uncu maddeleri 1 inci maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak OR-KÖY Ge
nel Müdürlüğünün de kapsama alınması sureüyle,
- Borçlarına mahsuben çeşitli zamanlarda bir kısım ödemede bulunan çiftçileri mağdur etme
mek için, yapılan bu ödemelerin, çiftçinin bu Kanuna göre ödemesi gereken toplam tutardan düşül
mesine ilişkin bir hükmün yeni 11 inci madde olarak metne ilavesi suretiyle,
—' 5, 6,7 ve 8 inci maddeleri aynen,
- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 11 ve 12 nci maddeleri ise yeni ilave edilen madde nedeniy
le 12 ve 13 üncü maddeler olarak aynen, kabul edilmiştir.
Tasarının başlığı, içeriğinde yapılan değişikliğe paralel olarak "Çiftçilerin T.C. Ziraat Banka
sına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım
Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne Olan Bir Kı
sım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı" şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
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Başkan
İlyas Aktaş
Samsun
Sözcü
AlaettinKurt
Kocaeli
Üye
Veli Andaç Durak
Adana
Üye
Bilal Güngör
AnkaraÜye
Süleyman Hatinoğlu
Artvin
Üye
İbrahim Arısoy
Niğde
Üye
Zeki Ergezen
Bitlis
(M. Ş. Eklidir)
Üye
Mustafa Çiloğlu
Burdur
Üye
A. Adnan Türkoğlu
Çorum
Üye
İsmail Köse
Erzurum
Üye
Gürhan Çelebican
İstanbul
Üye
Mehmet Alp
Kars
Üye
Abdullah Gül
Kayseri
Muhalefet şerhim eklidir
Üye
Mehmet Ali Yavuz
Konya
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Başkanvekili
Yılmaz Ovalı
Bursa
Kâtip
Hayri Doğan
Antalya
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Gaffar Yakın
Afyon
(imzada bulunamadı)
Üye
M: Nedim Budak
Ankara
Üye
Melih Pabuçcuoğlu
Balıkesir
Üye
Edip Safder Gaydalı
Bitlis
Üye
Necmi fioşver
Bolu
Üye
Nevfel Şahin
Çanakkale
Üye
Muharrem Şemsek
Çorum
Üye
M. Fevzi Yalçın
Eskişehir
Üye
Selçuk Maruflu
İstanbul
Üye
Nurhan Tekinel
Kastamonu
Üye
Osman Develioğlu
Kayseri
Üye
Mustafd Ünaldı
Konya
(Muhalifim)
Muhalefet Şerhim Ekli
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Yahya Uslu
Manisa

Uye
Nevşat Özer
Muğla
(İmzada bulunamadı)
Üye
Hasan Peker
Tekirdağ

Üye
Yaşar Topçu
Sinop
Üye
Ural Köklü
Uşak

MUHALEFET ŞERHİ
Çiftçi borçlannın affına katılıyoruz, ancak çiftçilerin bugün düşürüldükleri sıkıntılı durumda
affedilen miktarın yeterli olmadığı kanaatindeyiz.
Aşağıdaki iki husustan dolayı muhalifiz.
1. Faizlerin tamamen affedilmesi hakkındaki önergemiz reddedilmiştir.
2. Komisyonumuzun iktidar grup kanadında SHP'li üyeler bulunmamaktadır. İçtüzüğe göre
kapanmış bu partinin üyelerinin Komisyon üyeliği düşer ve yeni bir seçim yapılması gerekir. Bu
işlem yapılmadan yeni grup oluşturan CHP adına oturumlara katılmaları İçtüzüğün 11, 12, 21 ve
22 nci maddeleri ve diğer hükümlerine aykırıdır, dolayısıyla katıldıkları oylamalar muattal ve mu
allel kalır. Sonuç olarak Komisyonun görüştüğü tasarı ve teklifler usulsüz olur. Bu konunun biran
evvel çözüme kavuşturulması gerektiği kanaatindeyiz. Muhalefetimizi bildirir muhalefet şerhidir.
Doç. Abdullah Gül
Kayseri

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı
Konya
Zeki Ergezen
Bitlis
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- 2 2 HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Ofisine Olan Bir
Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; çiftçilere T.C. Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Koopera
tiflerince açılmış bütün tarımsal krediler ile Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Do
natım Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisince kredili satılan tohum, gübre, ilaç, hayvan, traktör,
makine, alet ve edevat vb. tüm tarımsal üretim girdi ve ekipmanlarının kredilendirilmesi bedelle
rinden doğan ve 2.1.1995 tarihine kadar idarî veya kanunî takipteki hesaplara intikal etmiş borçla
rına ödeme kolaylığı sağlamaktır.
MADDE 2.,-Borçları 1 inci madde kapsamına giren çiftçiler;
a) T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kayıtlı borçlarının tamamı ile aşa
ğıda belirtilen indirimlerden sonra kalan faiz ve masraflarını 31.12.1995 tarihine kadar ödedikleri
takdirde, günü geçmiş hesaplara intikal ettiği tarihteki;
1. Kaydî bakiyesi 20 milyon liraya kadar olan alacaklarda, tasfiye tarihine kadar tahakkuk
edecek faiz ve masrafların % 50'si,
2. Kaydî bakiyesi 20 milyon liradan 40 milyon liraya kadar olan alacaklarda, tasfiye tarihine
kadar tahakkuk edecek faiz ve masrafların % 35'i,
3. Kaydî bakiyesi 40 milyon liranın üzerinde olan alacaklarda, tasfiye tarihine kadar tahakkuk
edecek faiz ve masrafların % 20'si,
affedilir.
b) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna ve Toprak Mah
sulleri Ofisine olan borçlarının kayıtlı bakiyesini en geç 31.12.1995 tarihine kadar ödedikleri tak
dirde, faiz ve masrafların tamamı affedilir.
MADDE 3. - Bu Kanun, çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım İş
letmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisine olan
borçlarına ayrı ayrı uygulanır.
MADDE 4. - Bu Kanunun uygulanmasından doğacak faiz ve masraf kayıpları;
a) T.C. Ziraat Bankasına ve banka kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine,
b) Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna ve Toprak Mah
sulleri Ofisine,
Hazinece görev zararı olarak ödenir.

MADDE 5. - Bu Kanunun kapsamına giren çiftçiler hakkında başlatılmış bulunan idarî veya
kanunî takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur. Ancak, 9 uncu maddede
öngörülen süre içinde müracaatta bulunmayan, müracaatta bulunup da 31.12.1995 tarihine kadar
borçlarını ödemeyen çiftçiler hakkında idarî veya kanunî takibata kalındığı aşamadan devam olu
nur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- 23 PLANVE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve
Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun
Tasarısı
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; çiftçilere T.C. Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Koopera
tiflerince açılmış bütün tarımsal krediler ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Zirai Donatım
Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünce kredili satılan
tohum, gübre, ilaç, hayvan, traktör, makine, alet ve edevat vb. tüm tarımsal üretim girdi ve ekip
manlarının kredilendirilmesi bedellerinden doğan ve 2.1.1995 tarihine kadar tahakkuk eden borç
larına ödeme kolaylığı sağlamaktır.
MADDE 2. - Borçları birinci madde kapsamına giren çiftçiler;
a) T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alman zirai kredinin ana parası ile
birlikte ana parasına eşit miktardaki faizi 31.12.1995 tarihine kadar ödedikleri takdirde faiz ve mas
rafların kalan kısmı silinir. Ancak, faiz ana paraya eşit veya daha az ise, % 50'si silinir.
b) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsul
leri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne olan borçlarının kayıtlı bakiyesini en geç
31.12.1995 tarihine kadar ödedikleri takdirde, faiz ve masrafların tamamı silinir.
c) (a) bendinde belirtilen kurumlara borcunu 3 ay içinde ödeyen çiftçilerin ödeyecekleri faiz
borcundan ayrıca % 10 oranında indirim yapılır.

MADDE 3. - Bu Kanun, çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım İş
letmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Orman
ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne olan borçlarına ayrı ayrı uygulanır.
MADDE 4. - Bu Kanunun uygulanmasından doğacak faiz ve masraf kayıpları;
T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne,
Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Mü
dürlüğüne,
Hazinece görev zararı olarak ödenir.
Hazine 15.2.1996 tarihine kadar bu Kanunun uygulanmasından doğacak görev zararlarını ilgi
li kuruluşlara tamamıyla ödemediği takdirde geciken her gün için bu kuruluşlarca çiftçilere kullan
dırılan ziraî kredilere uyguladıkları yıllık normal cari faiz üzerinden ayrıca hazine gecikme faizi
ödenir. Hazinece yapılacak ödemeler hiçbir suretle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
2 yıl geciktirilemez.
MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 6. - Bu Kanundan;
a) Mücbir sebeplerden dolayı müracaat imkânından yoksun durumda kalanlar 31.12.1995 ta
rihine kadar bizzat veya vekilleri ile,
b) Ölenlerin varisleri,
talepleri halinde yararlanabilirler.
MADDE 7. - Bu Kanun kapsamındaki borcunu tamamen ödemeyen çiftçilere yeni kredi açı
lamaz.
MADDE 8. - Bu Kanunun uygulanması sonucunda borcu devam eden çiftçilere ilişkin işlem
ler, borcun mevcut maddî ve şahsî teminatlarının sükutunu icabettirmediği gibi, borçlunun müşte
rek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını yermez.
MADDE 9. - Çiftçilerin ödeme planlarım T.C. Ziraat Bankasına, Tanm Kredi Kooperatifleri
ne, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna veya Toprak Mahsul
leri Ofisine tevdi etme süresi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aydır.
MADDE 10. - Bu Kanunda yer almayan diğer hususlar hakkında, T.C. Ziraat Bankası, Tarım
Kredi Kooperatifleri, Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve Top
rak Mahsulleri Ofisinin mevzuatı uygulanır.
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MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. - Çitfçilerin ödeme planlarını T.C. Ziraat Bankasına, Tanm Kredi Kooperatifleri
ne, Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri
Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne tevdi etme süresi, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç aydır.
MADDE 10. - Bu Kanunda yer almayan diğer hususlar hakkında, T.C. Ziraat Bankası, Tarım
Kredi Kooperatifleri, Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu, Toprak
Mahsulleri Ofisi ile Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün mevzuatı uygulanır.
MADDE 11. - Bu Kanunun ikinci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki hesaplanna çiftçiler ta
rafından, kredilerin alındığı tarihten bu kanunun yayın tarihine kadar geçen süre içinde borçlarına
mahsuben ödenmiş paralar bu kanun uygulamasında, çiftçilerce ödenecek miktarlardan düşülür.
Mahsuben ödenmiş paralar bu kanun gereği çiftçilerin ödemesi gereken miktardan fazla ise çiftçi
lere bu fazlalık geri iade edilmez.
. ,
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MADDE 11. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12.'-. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Prof. Dr. T. Çiller
Başbakan
Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı
M. Karayalçm
Devlet Bakanı
Y. Aktuna
Devlet Bakanı
M. Gülcegün
Devlet Bakanı
Ö. Alpâgo
Devlet Bakanı
N. Kurt
Devlet Bakanı
A. A. Doğan
Devlet Bakanı
S. Sümer
Devlet Bakanı
Ş. Erdem
Adalet Bakanı
M. Moğultay
İçişleri Bakanı
N. Menteşe
Millî Eğitim Bakanı
N. Ayaz
Sağlık Bakanı
D. Baran
Tarım ve Köyişleri Bakanı
R. Şahin
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. Dönen
Kültür Bakanı
T. Savaş
Orman Bakanı
H. Ekinci
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Devlet Bakanı
N. Cevheri
Devlet Bakanı
A. Ş. Erek
Devlet Bakanı
B.S.Daçe
Devlet Bakanı
A. E. Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
A. Köylüoğlu
Devlet Bakanı
A. Ataç
Devlet Bakanı
A. Gökdemir
Devlet Bakanı
B.Alagöz
Millî Savunma Bakanı
M. Gölhan
Maliye Bakam
İ.Attila
Bay. ve İskân Bakanı
H. Çulhaoğlu ^
Ulaştırma Bakanı
M. Köstepen
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
N. Matkap
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
V, Atasoy
Turizm Bakanı
Ş. Ulusoy
Çevre Bakanı
R. Akçalı

(S. Sayısı: 80,7)
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MADDE 12. -Tasannın 11 inci maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
MADDE 13. -Tasarının 12 nci maddesi 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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Yasama Yılı: 4
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(S. Sayısı: 763'e 1 inci Ek)

18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/815)
,

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No.: 1/815
Karar No.: 99'a 1 inci Ek

17.3,1995

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bilindiği gibi, Komisyonumuzun 12.1.1995 tarihinde yaptığı 30 uncu birleşimde görüşülüp
kabul edilmesiyle Yüksek Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 763 S. Sayısı olarak bastırılıp da
ğıtılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınan "18-1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanun
ile 24.11.1994 tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Ge
nel Kurulun 25.1.1995 tarihli 72 nci birleşiminde görüşülmeye başlanmış, ancak, 26.1.1995 tarihli
73 üncü birleşimde anılan tasannın 2 nci maddesinin kabulünü takiben, 3 üncü maddenin
görüşülmesi sırasında verilen bir önerge ile 3 üncü ve müteakip maddeleri, yeni madde teklifleri
ne ilişkin verilmiş önergelerle birlikte konunun yeniden incelenebilmesini teminen, İçtüzüğün 89
uncu maddesi uyarınca Komisyonumuza geri verilmesi talep edilmiştir. Anılan tasarının 3 üncü ve
müteakip maddeleri, yeni madde ilave edilmesini öngören önergelerle birlikte 27.1.1995 tarihinde
Komisyonumuza geri verilmiştir.
Yukarıda kısaca özetlenen nedenlerle Komisyonumuza geri verilen önerge ve maddeler Ko
misyonumuzun 15.3.1995 tarihinde yaptığı 38 nci birleşimde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Ali
Şevki Erek'in başkanlığında Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilci
lerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür.
Genel Kurulda verilen önergeler ve tasarıya ilave edilmesi istenen yeni ek maddeler ile;
- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra özelleştirme programı kapsamına alınan kuru
luşlar ile, önce özelleştirme programı kapsamına alınan ancak daha sonra kapsam dışına çıkarılan
kuruluşların haciz işlemlerinin de durdurulmasının,
- 4046 sayılı Kanunun "Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler" başlıklı 17 nci mad
desine; eklenen bir bend ile özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışan sözleşmeli perso
nelin aylık ve özlük haklarının saklı tutulmasının,
- 4046 sayılı Kanunun "Kuruluşlardaki Personelin Nakli" başlıklı 22 nci maddesinin (a) ve (b)
bendlerinde yapılan değişiklikle, kuruluşların tasfiyesi halinde personelin bir kısmının uğrayabile
ceği mağduriyetlerin önlenmesinin,
- 4046 sayılı Kanunun uygulamasında doğacak aksaklıkları giderebilmek amacıyla, Ek 1 nci
maddesinin son fıkrası ile Ek 4 ve Ek 5 inci maddeleri Anayasa Mahkemesinin ,9.12.1994 tarih ve
E : 1994/43 ve K : 1994/42-2 sayılı kararıyla iptal edilmiş bulunduğundan, 22.2.1994 tarihli ve
3974 Sayılı Kanunun diğer maddelerinin de uygulama imkânının kalmaması hususu dikkate alına
rak, yürürlükten kaldırılmasının,
amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Komisyonumuzda Genel Kurulda verilen önergeler de gözönünde bulundurulmak ve Komis
yonumuzun daha önce görüşerek kabul ettiği metin esas alınmak suretiyle 3 üncü ve müteakip mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda verilen önergeler incelenmiş ve
Özelleştirme Programının yasal bir tabana oturtulmasını teminen büyük çabalar sarfedildiği, Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda verilen önergelerin, kabulü halinde, uygulamada ak
saklıklar doğabileceği, genel esaslar dışında ayrıntıyı içerecek şekilde düzenlemeler getirdiği gö
rüldüğünden benimsenmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.
Bu tespitleri takiben 3 üncü madde ve müteakip maddelerin görüşmelerine devam edilmiş ve
Komisyonumuz metninin;
- 3 üncü maddesi; 4046 Sayılı Kanunun Geçici 15 inci maddesinin ihtiyaca cevap verdiği ve
yürürlükten kalkmasına ihtiyaç bulunmadığı görüşünden hareketle EK-1 inci madde ile birlikte me
tinden çıkarılması suretiyle,
- 4046 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile düzenlenen hükmün aynı Kanunun 19 uncu madde
sinin (E) bendinde de yer aldığı tespit edildiğinden mükerrerliğin önlenmesi amacıyla 4046 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin (E) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hükmün metne yeni
3 üncü madde olarak ilave edilmesi suretiyle,
- 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin mevcut durumuna göre, başka kamu kuruluşlarına
atanan personele 22 nci maddenin (a) bendinde yer verilen hallerde ücret farkının tazminat olarak
ödeneceği (b) bendinde belirtilen durumlarda ise bu tazminatın ödenip ödenmemes; hususunda te
reddütler bulunduğundan konuya açıklık getirmek amacıyla, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasının sonuna bir ibare eklenmesi ve maddenin son fıkrasının değiştirilmesine ilişkin
bir düzenleme metne yeni 4 üncü madde olarak ilave edilmesi suretiyle,
- 4046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (E) fıkrası ve 41 inci maddelerinde yer alan hü
kümlerin özelleştirme uygulamalarındaki amaç için yeterli açıklıkta olamaması nedeniyle, Özelleş
tirme kapsamındaki kuruluşların arsa ve arazileri ile doğrudan özelleştirme kapsamına alınan taşın
mazların ekonomiye en rasyonel şekilde kazandırılmalarını teminen 4046 Sayılı Kanunun 41 inci
maddesinin değiştirilmesine ilişkin bir düzenlemenin metne yeni 5 inci madde olarak ilave edilme
si suretiyle,
- Tasarının yürürlüğe ilişkin 4 üncü maddesi, Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek şe
kilde yeniden düzenlenmek ve metne ilave edilen maddeler nedeniyle 6 ncı madde şeklinde değiş
tirilmek suretiyle,
- Yürütmeye ilişkin 5 inci maddesi ile 7 nci madde olarak aynen, kabul edilmiştir.
Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan

Başkanvekili

İlyas Aktaş
Samsun

Yılmaz Ovalı
Bursa

Sözcü

Kâtip

Alaettin Kurt

Hayri Doğan

Kocaeli

Antalya

Üye

Üye

Veli Andaç Durak

Gaffar Yakın

Adana

Afyon

Üye

Üye

Bilal Güngör

M. Nedim Buda

Ankara

Ankara
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Melih Pabuçcuoğlu

Üye
Süleyman Hatinoğlu
Artvin
Üye
İbrahim Arısoy
Niğde

Balıkesir
Üye
Edip Safder Gaydalı
Bitlis
(îmzada Bulunamadı)
Üye
Necmi Hoşver
Bolu
Üye
Nevfel Şahin
Çanakkale
Üye
Muharrem Şemsek
Çorum
Üye
M. Fevzi Yalçın
Eskişehir
Üye
Selçuk Maruflu
İstanbul
Üye
Nurhan Tekinel
Kastamonu
Üye
Osman Develioğlu
Kayseri
Üye
Mustafa Ünaldı
Konya
Üye
Nevşat Özer
Muğla
(İmzada Bulunamadı)
Üye
Hasan Peker
Tekirdağ

Üye
Zeki Ergezen
Bitlis
Üye
Mustafa Çiloğlu
Burdur
Üye
A. Adnan Türkoğlu
Çorum
Üye
İsmail Köse
Erzurum
Üye
Gürhan Çelebican
İstanbul
Üye
Mehmet Alp
Kars
Üye
Abdullah Gül
Kayseri
Üye
Mehmet Ali Yavuz
Konya
Üye
Yahya Uslu
Manisa
Üye
Yaşar Topçu
Sinop
Uye
Ural Köklü
Uşak

(İmzada Bulunamadı)
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ile 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
(Tasarının 1 inci ve 2 nci Maddeleri Genel Kurulun 26.1.1995 günkü 73 üncü Birleşiminde ka
bul edilmiştir)
MADDE 3. - 4046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (E) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4. - 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare
eklenmiş ve aynı maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu fıkranın (a) ve (b) bendlerindeki haller gerçekleşmemiş olmakla birlikte Özelleştirme
Programında bulunan kuruluşlardaki ihtiyaç fazlası personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına
nakillerinde de (süreler hariç) bu madde hükümleri uygulanır."
"Bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan
kadro ve pozisyonlar, boşaldıkları tarihten itibaren iptal edilmiş sayılır. Kamu kurum ve/veya ku
ruluşlarına atanacak personelin bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda atamala
rının yapılıp, eski kurumları ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçecek süredeki, aylık ücret,
sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük hakları Özelleştirme Fonundan ödenir ve bunlardan T.C.
Emekli Sandığına tabi olanların bu süre içinde sandıkla olan ilgileri devam eder. Kamu kurum ve
kuruluşlarına atanan personelin atandıkları tarihteki kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge,
ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildi
ği kuruluş mevzuatına göre hakedeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazmi
nat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde
aradaki fark giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir."
MADDE 5. - 4046 sayılı Kanun'un 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş
/
"Madde 41. - 3194 sayılı İmâr Kanununun 9 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun kapsamında kalan belediyeler de dahil olmak üzere be
lediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan yerlerde, özelleştirme kapsamına alınan
kuruluşlara ait taşınmazların (Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerde Çevre İmâr
bütünlüğünü bozmayacak şekilde, Belediye ve Mimarlar Odasından görüş alınarak) her ölçekteki
ve her türdeki imâr planları ile bunların revizyon, ilave ve değişiklikleri, parselasyon planlan ve bu
planlara esas teşkil edecek halihazır haritalar Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nce yapılır veya
yaptırılır ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca onaylanarak yürürlüğe girer. İlgili idareler bu taşın
mazların imâr fonksiyonlarını beş yıl süre ile değiştiremezler. Kadastro ve tapu sicil müdürlükleri
onaylanan parselasyon planlarını, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendilerine intikal ettiği
tarihten itibaren en geç bir ay içinde tescil eder. Bu fıkrada belirtilen tüm işlemler ile 24.11.1994
tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (D) bendi gereğince yapılacak ifraz ve tevhid
işlemlerinde bu Kanundaki aykırı hükümler ve sınırlamalar uygulanmaz."
tir.

MADDE 6. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
•
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