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Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, bir ülkenin 
baüsı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik 
farkı konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
•1. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ile Şırnak Milletvekili Orhan 

Doğan'ın dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi sırasında savunma hakları
nı kullanmak istemediklerine dair DGM Cumhuriyet Savcılığında alınan ifade
lerini havi tutanağa ilişkin Başkanlık açıklaması 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 359 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76,1/108) 
(S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 359 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) 359 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 359 

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 360 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/324) (S. Sayısı: 134) 360 

6. — 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 
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. 
Sayısı : 283) 360 

7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş-
kenvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo-
Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili 
Istemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dü
zenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754,2/745) 
(S. Sayısı : 356) 360 

8. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları(l/553) (S. Sayısı : 391) 360 

9. — 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) 360 

10. — 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) 361 

11. — Mardin Milletvekilleri Ahmet Türk, Ali Yiğit, Mehmet Sincar, Adıya
man Milletvekili Mahmut Kıhnç, Şırnak Milletvekilleri Mahmut Alınak, Orhan Do
ğan, Selim Sadak, Diyarbakır Milletvekilleri Hatip Dicle, Leyla Zana, Mahmut 
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Uyanık, Sedat Yurtdaş, Muş Milletvekilleri Sırn Sakık, Mehmet Emin Sever, Mu
zaffer Demir, Batman Milletvekili Nizamettln Toğuç, Siirt Milletvekilleri Zübeyir 
Aydar, Naif Güneş ve Van Milletvekili Remzi Kartal'ın Yasama Dokunulmazlık
larının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporlan (3/789) (S. Sayısı: 589) 361,363 

A) Şırnak Milletvekili Orhan Doğan hakkında 363:366 
B) Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle hakkında 367:371 
C) Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana hakkında 371:374 
D) Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak hakkında 374:379 
E) Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında 379:381 
F) Muş Milletvekili Sırrı Sakık hakkında 381:388 
12. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik yapılmasına ilişkin 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) 388 

13.—Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 389 

14. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 389 

15. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Ba
yındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 389 

16. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 389 

. 17. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 389 

18. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) 389 
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19. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Hak
sız ve Keyfî İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Geza 
Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Baka
nı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 390 

20. — 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) 390 

21. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılma
sına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (1/576) (S. Sayısı : 394) 390 

22. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 395) 390 

23..—• Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/591) (S. Sayısı : 404) 390 

24. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'
dan Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemler
de 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 Çe
lebi, İsmet özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çi
çek, 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 önergesi ve Meclis Soruş
turması Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) 390 

25. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) 391 

26. — Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1093) (S. Sayısı : 550) 391:395 

27. -— Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakır Milletvekili Leyla 
Zana'nın "Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon raporları (3/1029) (S. Sayısı : 551) , 395 

A) Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında 395:397 
B) Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana hakkında 397:401 
28. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinde^ Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1034) (S. Sayısı : 549) 402:404 
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29. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'm Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1038) (S. Sayısı : 587) 404 

30. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/997) (S. Sayısı : 552) 404:406 

31. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/996) (S. Sayısı : 588) 406:410 

32. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/745) (S. Sayısı: 616) 410:417 

VL — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 366 
L — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Muş Milletvekili Muzaffer De

mir *in, sahibi olduğundan farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle ko
nuşması 366:367 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 410 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 418 
1. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Sorgun Kö

yünün turizme açılmasına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in 
yazılı cevabı (7/2376) 418 

2. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana, Oyaca Ka
sabasındaki turizm hizmetlerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdülkadir 
Ateş'in yazılı cevabı (7/2377) 419 

3. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül, Kavaközü Kö
yüne futbol sahası yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in 
yazılı cevabı (7/2406) 420 

4. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana-Oyaca Ka-
sabası'mn spor sahası ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'
in yazılı cevabı (7/2407) 420 

5. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana İlçesinin 
kapalı spor sahası ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in 
yazılı cevabı (7/2408) 421 

6. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana, Akfepe 
Köyünün pancar kantarı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/2410) 422 

7. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana, Bahçecik 
Köyünün pancar kantarı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/2411) 423:424 
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8. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana Oyaca Ka
sabasındaki okulların öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2430) 425 

9. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan İlçesine pan
car yıkım yeri yapılmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet 
Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/2484) 425 

10. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam il
çesinde bulunan futbol sahasının inşaatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü 
Erdem'in yazılı cevabı (7/2493) 426 

11. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam-
Akdoğan Köyüne spor sahası yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şük
rü Erdem'in yazılı cevabı (7/2494) 427 

12. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam Li
sesinin öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'
ın yazılı cevabı (7/2538) . ' ' 428 

13. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam tmam 
Hatip Lisesi öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2539) 429 

14. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan kapalı spor 
salonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/2733) 430 

15. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Çamalan, 
Tekirler, Osan, Kuzucular, Yenice köylerinden birine pancar kantarı kurulması
na ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı ce
vabı (7/2756) 431 

16. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı Karacaah-
met Köyüne pancar boşaltma makinesi kurulmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/2758) 432 

17. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı Hacımusa 
Köyünde pancar kantarı kurulmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Baka
nı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/2759) 433 

18. — Ankara Milletvekili Zeki Ünal'ın, sit alanı içinde bulunan Maden-
şehri Köyüne ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı ce- ' 
vabı (7/3094) 434:436 

19. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Bakanlıkça hazırlanan "Ana
dolu Kiliseler Haritası"na ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağ
lar'ın yazılı cevabı (7/3115) 436:439 

20. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da Millî Parklar, Av 
ve Yaban Hayatı Başmühendisliği kurulmasının nedenine ilişkin sorusu ve Or
man Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/3116) 439 
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21. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, 2. Uluslararası Türk Çini ve 
Seramik Kongresinin ne zaman organize edileceğine ilişkin sorusu ve Kültür Ba
kanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı (7/3117) 440 

22. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin orman köylü
lerinin ve Murgul'daki Karadeniz Bakır işletmeleri çalışanlarının bazı sorunla
rına ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı ce
vabı (7/3119) 440 

23. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığın gözetiminde bir 
vakıf üniversitesi kurulmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/3131) 442 

24. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, orman ve orman köylüsünün so
runlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazı
lı cevabı (7/3139) 443 

25. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da okul inşaat 
ve onarım ihaleleri hakkında ileri sürülen yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3263) 444 

26. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Güneydoğu Anadolu Projesi'ne 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nurhan Tekinel'in yazılı cevabı (7/3412) 445:448 

27. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Kayaönü kö
yünde turistik mağara veya in denilen yerlerin değerlendirilmesine ilişkin soru
su ve Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/3421) 448:450 

28. —- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Kılbasan bel
desi ile Kızık Köyüne forklift tahsis edilmesi ve Kılbasan'ın pancar kantarı ka
pasitesinin arttırılmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir 
Köse'nin yazılı cevabı (7/3422) 450 

29. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek İlçesine bağlı 
bazı köylere spor sahası yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Er-
dem'in yazılı cevabı (7/3423) 450 

30. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek İlçesine ka
palı spor salonu yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in 
yazılı cevabı (7/3424) 451 

31. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Ortaoba Kö
yüne pancar alım istasyonu kurulmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/3428) 451 

32. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Sudurağı bel
desine pancar boşaltma makinası tahsisine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/3429) 452 

33. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Dağkonak Köyünde 
bulunan ormanlık sahaya ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı 
cevabı (7/3439) 453 
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34. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler İlçesindeki 
orman alanlarının korunmasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekin
ci'nin yazılı cevabı (7/3442) 454 

35. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı-Kavaközü Kö
yünden alınan odun hakkının geri verilmesine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı 
Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/3443) 455 

36. ~ Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı-Melikli ve Ka-
vaközü köylerine odun hakkı verilmesine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ha
san Ekinci'nin yazılı cevabı (7/3444) 456 

37. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Deniz Ticaret Filosuna ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı İbrahim Tez'in yazılı cevabı (7/3462) 457:461 

38. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Terör sebebiyle kapalı olan okul 
ssyısı ve illere göre dağılımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'-
ın yazılı cevabı (7/3470) 461 

39. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Bakanlığın İSKİ'ye olan 
borcuna ve ödeme planına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Göl
han'ın yazılı cevabı (7/3601) 461 

40. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinin spor tesisi ihti
yacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/3622) 462 

41. —. Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van-Çaldıran İlçesi Çubuklu 
Barajının ne zaman programa alınacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/3623) 463 

42. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Doğu ve Güneydoğu bölgele
rinde kullanılmak üzere alınan helikopterlere ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakam Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/3643) 464 

43. — Aydın Milletvekili Yüksel Ifolova'nın, FMS kredileri ile alınan araç-
gereç ve silahlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın 
yazılı cevabı (7/3649) 465:467 

44. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Kung-Fu Federasyonu ku
rulmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/3667) 467 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, halk eğitim mer
kezlerinde öğretici olarak çalışanların fazla mesai ücretlerinin kesildiği iddiası
na ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3699) 468 

46. —- Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş-Bulamk İlçesine turistik 
ve sosyal tesislerin yapılmasına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'-
in yazılı cevabı (7/3701) 468v46£ 

47. -— Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, bazı müdürlüklerin spor 
salonlarını siyasî partilerin faaliyetlerine tahsis etmedikleri iddialarına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/3711) 470 
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48. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, kanserojen etkisi olan ithal 
balıkların hâlâ piyasada satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam İbra
him Tez'in yazılı cevabı (7/3810) 471 

49. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinin 
spor tesisi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı ce
vabı (7/3814) 471:475 

50. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Terkos Gölünün korunma
sına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/3835) 475 

51. — Batman Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, Batman'da halkın sağlı
ğını tehdit eden lluh Deresinin ishali na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nurhan 
Tekinel'in yazılı cevabı (7/3880) 476 

52. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, millî futbol takımları maç
larının Anadolu'daki illerde de oynatılmasına yönelik bir çalışma olup olmadı
ğına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/3915) 477:479 

53. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bursa kapalı yüzme ha
vuzu ihalesi ile ilgili yolsuzluk iddialanna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şük
rü Erdem'in yazılı cevabı (7/3963) 479 

54. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Derince-lVieste Limanları ara
sındaki Ro-Ro seferlerinin yemden başlatılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/4086) 480:481 
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I. -r- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Anayasa Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine iliş

kin önergesi ile; 
(10/53) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, 

Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimine ilişkin tezkeresi, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in (3/296) (S. Sayısı ; 485); 
Diyarbakır Milletvekilleri Fehmi Işıklar ve Salih Sümer, Mardin Milletvekili Ahmet Türk 

ile Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in (3/394) (S. Sayısı : 486); 
Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar ve Salih Sümer ve Batman Milletvekili Mehmet Ad

nan Ekmen ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün (3/484) (S. Sayısı : 487); 
Diyarbakır Milletvekilleri Fehmi Işıklar, Salih Sümer ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk

'ün (3/349) (S. Sayısı : 488); 
Diyarbakır Milletvekilleri Fehmi Işıklar ile Salih Sümer ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk 

ile Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in (3/342) (S. Sayısı ; 489) 
Diyarbakır Milletvekilleri Fehmi Işıklar ile Salih Sümer ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk 

ile Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in (3/276) (S. Sayısı : 490) 
Diyarbakır Milletvekilleri Fehmi Işıklar ile Salih Sümer ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk 

ile Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in (3/275) (S. Sayısı : 491) 
Diyarbakır Milletvekilleri Fehmi Işıklar ile Salih Sümer ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk 

ile Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in (3/259) (S. Sayısı : 492) 
Diyarbakır Milletvekilleri Fehmi Işıklar ile Salih Sümer ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk 

ile Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in (3/256) (S. Sayısı : 493) 
İstanbul Milletvekili Bedrettin Dalan'ın (3/751) (S. Sayısı : 494) 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının, milletvekilliği sıfatlarının sona ermesine ka

dar ertelenmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
raporları okundu; İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre, 10 gün içinde itiraz edilmediği takdir
de, raporların kesinleşeceği açıklandı. 

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Otu
ranların Aldıkları Krediler Hakkında kanun teklifi (2/641) ile; 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, II İdaresi Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik yapılması Hakkında Kanun teklifinin (2/446), 

İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, 
yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmediği açıklandı. 

Mahallî idareler seçimleri nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 8.3.1994 
Salı gününden itibaren 15 gün ara verilmesine ilişkin Danışma Kurul önerisi kabul edildi. 

Başkanlık Divanında açık bulunan ve değişen oranlar karşısında Refah Partisine düşen 
kâtip üyeliğe, Refah partisi Grubunca aday gösterilen Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çe
lik seçildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 
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53 üncü sırasında bulunan 71, 
29 uncu sırasında bulunan 82, 
48 inci sırasında bulunan 139, 
49 uncu sırasında bulunan 134, 
43 üncü sırasında bulunan 283, 
40 inci sırasında bulunan 356, 
26 ncı sırasında bulunan 391, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
57 nci sırasında bulunan 201, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 üncü sırasında bulunan 112, 
5 inci sırasında bulunan 116, 
6 ncı sırasında bulunan 180, 
7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 

10 uncu sırasında bulunan 375, 
11 inci sırasında bulunan 394, 
12 nci sırasında bulunan 395, 
13 üncü sırasında bulunan 404, 
15 inci sırasında bulunan 554, 
S. Sayılı kanun hükmünde kararnameler ve ilgili komisyon raporları; kanun tasarı ve tek

lifleri ve ilgili komisyon raporları ile; 
9 uncu sırasında bulunan 337, 

14 üncü sırasında bulunan 373, 
S. Sayılı Meclis Soruşturması Komisyonları raporlarının, 
Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar, Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar, Batman Milletve

kili Mehmet Adnan Ekmen, Muş Milletvekili M. Emin Sever, Mardin Milletvekili Ahmet Türk, 
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş, Batman Milletvekili Nizamettih Toğuç, Diyarbakır Mil
letvekili Leyla Zana, Batman Milletvekili Abdulkerim Zilan, Şırnak Milletvekili Mahmut AIı-
nak, Van Milletvekili Remzi Kartal, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Diyarbakır Milletvekili Mah
mut Uyanık, Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer, Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle, Mardin 
Milletvekili Mehmet Sincar, Mardin Milletvekili Mehmet Ali Yiğit, Şırnak Milletvekili Selim 
Sadak, Muş Milletvekili Muzaffer Demir, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan, Adıyaman Mil
letvekili Mahmut Kılınç ve Siirt Milletvekili Naif Güneş'in yasama dokunulmazlklarının kal
dırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon raporlarının (3/462) (S. Sayısı : 586) 

Görüşmelerine geçildi : 
Şırnak Milletvekili Selim Sadak, Siirt Milletvekilleri Zübeyir Aydar ve Naif Güneş; Bat

man Milletvekilleri Mehmet Adnan Ekmen, Nizamettin Toğuç ve Abdulkerim Zilan; Muş Mil
letvekilleri M. Emin Sever ve Muzaffer Demir; Diyarbakır Milletvekilleri Sedat Yurtdaş, Mah
mut Uyanık ve Salih Sümer; Mardin Milletvekili Mehmet Ali Yiğit, Adıyaman Milletvekili Mah
mut Kılınç, Van Milletvekili Remzi Kartal'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının, mil
letvekilliği sıfatlarının sona ermesine kadar ertelenmesine ilişkin olduğu ve daha sonraki birle
şimlerde Genel Kurulun bilgisine sunulacağı bildirildi. 

Şırnak Milletvekilleri Orhan Doğan ve Mahmut Alınak; Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Di
yarbakır milletvekilleri M. Hatip Dicle ve Leyla Zana ile Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün 
yasama dokunulmazlıklarının yapılan görüşmelerden sonra kaldırıldığı açıklandı. 
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SHP Grup Başkanvekilleri tstanbul Milletvekili Ercan Karakaş: 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ile, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, konuşmalarında; 
ANAP Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan da Sivas Milletvekili 

Ziya Halis'in, konuşmasında; 
Partilerine sataştıkları, iddiasıyla açıklamada bulundular. 
Mardin Milletvekilleri Ahmet Türk, Mehmet Ali Yiğit, Mehmet Sincar, Adıyaman Mil

letvekili Mahmut Kılınç, Sımak Milletvekilleri Mahmut Alınak, Orhan Doğan, Selim Sadak, 
Diyarbakır Milletvekilleri M. Hatip Dicle, Leyla Zana, Mahmut Uyanık, Sedat Yurtdaş, Muş 
Milletvekilleri Sırrı Sakık, M. Emin Sever, Muzaffer Demir, Batman Milletvekili Nizamettin 
Tbğuç, Siirt Milletvekilleri Zübeyir Aydar, Naif Güneş ve Van Milletvekili Remzi Kartal'ın ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporlarının (3/789) (S. Sayısı : 589) 
görüşmelerine geçildi: 

Van Milletvekili Remzi Kartal, Siirt Milletvekilleri Naif Güneş ve Zübeyir Aydar; Batman 
Milletvekili Nizamettin Toğuç, Muş Milletvekilleri Muzaffer Demir ve M. Emin Sever; Diyar
bakır Milletvekilleri Sedat Yurtdaş ve Mahmut Uyanık; Şırnak Milletvekili Selim Sadak, Adı
yaman Milletvekili Mahmut Kılınç ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali Yiğit'in yasama doku
nulmazlıklarının kaldırılmasının milletvekilliği sıfatlarının sona ermesine kadar ertelenmesine 
ilişkin olduğu ve daha sonraki birleşimlerde Genel Kurulun bilgisine sunulacakları bildirildi. 

Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinden bazılarının polisçe gözlem altına alındığı 
oysa bu milletvekilleri hakkında başka dokunulmazlık dosyaları da bulunduğu ve polisin bu 
davranışı sebebiyle o milletvekillerinin savunma haklarından mahrum bırakıldıkları iddiaları 
üzerine, arzusu hilafına Genel Kurulda hazır bulunamayan bir milletvekilinin yasama doku
nulmazlığına ilişkin dosyanın işleme konulamayacağı Başkanlıkça açıklandı. 

İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, tstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın yasama dokunul
mazlığıyla ilgili dosyanın TBMM'de ele alınmamış olmasına rağmen, maruz kaldığı öne sürü
len muameleye ilişkin açıklamalarda bulundu. 

TBMM Genel Kurulunda yasama dokunulmazlıkları kaldırılan iki milletvekilinin hakla
rındaki bu karar Resmî Gazetede yayımlanmadan gözlem altına alınıp alınamayacağı ve; 

Hakkındaki dokunulmazlık dosyası henüz görüşülmeyen bir milletvekilinin güvenlik güç
lerince gözlem altına alınamayacağına ilişkin usul ve tartışması açılmayacağı; ancak, bu hu
susta görüşlerini belirtmek üzere siyasî parti grup temsilcileriyle isteyen iki milletvekiline, İçtü
züğün 73 üncü maddesine göre söz verileceği Bakanlıkça açıktanda; 

RP Grubu adına Sivas Milletvekili Abdüllâtif Şener, ANAP Grubu adına Denizli Millet
vekili Hasan Korkmazcan, SHP Grubu adına tstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, DYP Gru
bu adına tstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ile şahısları adına tçel Milletvekili M. Islemihan 
Talay ve Sinop Milletvekili Yaşar Topçu birer konuşma yaptılar; 

Alınan karar gereğince, 3 Mart 1994Perşembe günü saat 13.00'te toplanmak üzere 23.35'te 
birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

İlhan Kaya Işılay Saygın 
izmir tzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
— — — — — — © — — 

— 354 — 



T.B.M.M. B : 72 3 . 3 . 1P94 O : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
3. 3. 1994 PERŞEMBE 

Yazık Sora Önergcd 
1. -— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon kanalizasyon projesi ihalesine ilişkin Ba

yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/4203) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.2.1994) 
2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Pazarlar-Yakuplar Köyünün 

içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4204) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 28.2.1994) 

3. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Hisarcık Hocalar Köyünün 
içme suyu ve kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakamndan yazılı soru önergesi (7/4205) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1994) 

4. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Gediz'e bağlı yerleşim bi
rimlerinin içme suyu ye yol sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4206) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1994) 

5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Domaniç'e bağlı bazı yerle
şim birimlerinin içme suyu ve yol sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4207) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1994) 

6. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Emet'e bağlı bazı yerleşim 
birimlerinin yol ve içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4203) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1994) 

7. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Çavdarhisar'a bağlı bazı köy
lerin içme suyu ve kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru Önergesi (7/4209) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1994) 

8. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Aslanapa'ya bağlı bazı köy
lerin su ve yol sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4210) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.2.1994) 

9. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Altıntaş'a bağlı bazı köyle
rin yol ye su sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4211) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 28.2.1994) 

10. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Merkez'e bağlı bazı yerle
şim birimlerinin yol ve su sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4212) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1994) 

11. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Hisarcık'a Hocalar Köyü
nün sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4213) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.2.1994) 

12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Gediz'e bağlı bazı köylerin 
sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (4214) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 28.2.1994) 
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13. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Dumlupınar 'a bağlı Kızıl
ca Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4215) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.2.1994) 

14. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Domaniç'e bağlı bazı köy
lerin sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4216) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.2.1994) 

15. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Emet'e bağlı bazı köylerin 
sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4217) (Başkanlığa geliş 
tarihi •: 28.2.1994) 

16. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Çavdarhisar'a bağlı Yeşil-
dere ve Çakmak köylerinin sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4218) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1994) 

17. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya-Aslanapa'ya bağlı bazı köylerin 
sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4219) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 28.2.1994) 

18. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Altıntaş'a bağlı bazı köyle
rin sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4220) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.2.1994) 

19. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Merkez'e bağlı bazı köyle
rin sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4221) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.2.1994) 

20. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Hisarcık-Hocalar Köyü
nün santral ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4222) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.2.1994) 

21. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Gediz'e bağlı bazı köylerin 
santral ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4223) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 28.2.1994) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Merkez'e bağlı Ahmetoğlu 
ve Darıca köylerinin telefon ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4224) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1994) 

* 23. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Gediz'e bağlı bazı köylerin 
okul ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4225) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 28.2.1994) 

24. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Emet-Kırgıl köyünün ek 
derslik ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4226) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 28.2.1994) 

25. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Aslanapa-Musaköy'ün okul 
ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4227) (Başkanlığa geliş tari
hi : 28.2.1994) 

26. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Merkez Kızılca Köyü oku
lunun açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4228) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 28.2.1994) 

27. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in sermayesinin tamamı veya en az yarısı devlete 
ait kuruluşlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4229) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 28.2.1994) 

— 355 — 



T.B.M.M. II : 79 3 . 3 . 1994 O : 1 

28. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, bazı işlemlerden alınan harçlara ilişkin İçişle
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4230) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1994) 

29. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, bazı işlemlerden alınan harçlara ilişkin İçişle
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4237) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1994) 

30. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in Trafik Para Cezalarına ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/4232) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1994) 

31. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, spor müsabakalarından elde edilen gelirlere 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4233) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1994) 

32. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, yurt dışından ithal edilen silahlardan sağla
nan gelirlere ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4234) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 28.2.1994) 

Genci Görüşme Önergesi 
1. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Batısı ile Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/14) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1994) 

3SHS-
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 13.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İnccayan (Bolu), Işılay Saygın (İzmir) 

•©' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79 uncu Birleşimini açıyorum. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda 
bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Kars Milletvekili Mehmet Alp'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA

SI ÖNERGELERİ 
1. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin batısı ile Doğu ve Gü

neydoğu Anadolu Bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konusunda genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/41) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Doğu ve güneydoğuda yıllardır ülkeyi yönetenlerce bilinçli olarak tespit edilen ve uygulanan 
politikalarla bölge geri bırakılmış ve son yıllardaki uygulamalarla bölge ekonomisi, tümden çö
kertilmiş bulunmaktadır. 

Yönetenlerin yıllardır bölgenin "Makus talihini" yeneceğiz söylemleri ile trilyonlarla ifade 
edilen yatırım vaatlerinin hiçbirinin gerçek ve samimi olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Neresinden bakarsanız bakınız, bölgede ekonomik gerilik sürekli büyümektedir. Ekonomik 
gelişme seviyesini ifade eden gerek millî gelir dağılımı rakamları ve gerekse bütün ortalama de
ğerleri ifade eden rakamların tümü Türkiye ortalamasının çok gerisindedir. Bu rakamsal sonuçla
rın ifade ettiği gerçek göstermektedir ki, Türkiye batısı ile ispanya'yı, doğusu ile Hindistan'ı yaşa
maktadır. 

Özellikle planlı kalkınma diye bilinen ve Edirne'den başlayıp Maraş'ta biten bu dönemde, 
adaletsizliğin ve eşitsizliğin temeli atılmıştır. Türkiye'de dengeli kalkınmayı amaç edindiği siyasî 
iktidarlarca ifade edilen bu sözümona planlı uygulamada dengeli büyüme yerine "Kalkınmada ay
rıcalıklı yöre" yaratmıştır. Ekonominin tüm sektörlerinde, ekonominin unsurları, yaygın ve denge
li bir şekilde yerleşim yerine belirli bölgelere yığılma göstermiştir. Bu eşitsiz gelişme veya kalkın
ma az gelişmiş yöre aleyhine sonuç yaratmıştır. 

Bu da doğu ve güneydoğuda hızlı yaşanan sermaye, beyin ve emek göçünü doğurmuştur. 
Bütün bu uzun süre uygulanan politikalar, yakılan-yıkılan köyler tahrip edilen şehirler, ya

saklanan sınır ticareti, yayla ve mera yasağı ile bombalanan doğası, bu göçü hızlandırmıştır. Rah
metli Özal'la başlayan bu göçerime stratejisi bütün şiddet yöntemleri kullanılarak artık kitleselleş-
tirilmiştir. 

Gelişmeler bu düzeyde iken, güvenlik güçlerince tahrip edilen Lice İlçesine bir türlü gideme
yen Başbakan Sayın Çiller'in, "11 veriyoruz 1 alıyonız" söylemini gerçekle bağdaştırmak müm
kün değildir 
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Bölgede iç banşm sağlanması ve ekonomideki geriliğin geçmişteki nedenleri ile bugünkü se
beplerini araştırmak, ortaya çıkarmak ve bunları gidermek TBMM'nin acil görevleri arasında bu
lunmaktadır. 

Bu amaçla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasını saygı ile öneririz. 

Mahmut Kıhnç 
Adıyaman 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

Nizamettin Toğuç 
Batman 

Naif Güneş 
Siirt 

Sırrı Sakık 
Muş 

Orhan Doğan 
Şırnak 

Ahmet Türk 
Mardin 

Ali Yiğit 
Mardin 

Selim Sadak 
, Şırnak 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Genel görüşme önergesi gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmamasına dair 
öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır. . 

Değerli milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce sırasıyla yarım kalan işlerden başlayacağım. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayı
lı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetleri
nin Başbakanlığa Devri Hakhnda 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 
59'a 1 inci Ek) - , 

BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 
BAŞKAN — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenme

si Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (11306) (S. Sayısı: 82) 

BAŞKAN — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşme
lerine başlıyoruz. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. — 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 

görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak

kında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza MüftUoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse 'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı :283) 

BAŞKAN — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Erdelenmiştir. • 
7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Par

tisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Ka
lemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'in 
Kamu ve Özel Radyo- Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Millet
vekili İstemihan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (21754, 2/745) (S. Sayısı: 356) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti grup baş-
kanvekillerinin, Kamu ve Özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Tekli
finin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
8. — // 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 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
9. — 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 Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon?.. Yok. " 
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Ertelenmiştir. 
10. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu

nu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11432) (S. Sayısı : 201) 

BAŞKAN — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
11. — Mardin Milletvekilleri Ahmet Türk, Ali Yiğit, Mehmet Sincar, Adıyaman Milletvekili 

Mahmut Kılınç, Şırnak Milletvekilleri Mahmut Alınak, Orhan Doğan, Selim Sadak, Diyarbakır 
Milletvekilleri Hatip Dicle, Leyla Zana, Mahmut Uyanık, Sedat Yurtdaş, Muş Milletvekilleri Sırrı 
Sakık, Mehmet Emin Sever, Muzaffer Demir, Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, Siirt Millet
vekilleri Zübeyir Aydar, Naif Güneş ve Van Milletvekili Remzi Kartal'ın Yasama Dokunulmazlık
larının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (31789) (S. Sayısı: 589) (1) 

A) Şırnak Milletvekili Orhan Doğan hakkında 
B) Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle hakkında 
C) Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana hakkında 
D) Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak hakkında 
E) Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında 
F) Muş Milletvekili Sırrı Sakık hakkında 
BAŞKAN — Gündemin 16 ncı sırasında bulunan, Mardin Milletvekilleri Ahmet Türk, Ali 

Yiğit, Mehmet Sincar, Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç, Şırnak Milletvekilleri Mahmut 
Alınak, Orhan Doğan, Selim Sadak, Diyarbakır Milletvekilleri Hatip Dicle, Leyla Zana, Mahmut 
Uyanık, Sedat Yurtdaş, Muş Milletvekilleri Sırrı Sakık, Mehmet Emin Sever, Muzaffer Demir, 
Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, Siirt Milletvekilleri Zübeyir Aydar, Naif Güneş, ve Van 
Milletvekili Remzi Kartal'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet KomisyonLarı Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporlarının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Önce 589 sıra sayılı basmayazının 39 uncu sayfasında yer alan, Şırnak Milletvekili Orhan 

Doğan hakkındaki Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 179 
karar No. lu raporunun görüşmelerine başlayacağız; ancak bir hususu... 

MUZAFFER DEMİR (Muş) — Saym Başkan, bir şey arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Henüz sözümü bitirmedim Sayın Demir. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ile Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'in, 

dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi sırasında savunma haklarını kullanmak istemediklerine 
dair DGM Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadelerini havi tutanağa ilişkin Başkanlık açıklaması. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, dünkü Birleşimin Birinci Oturumunda dokunulmazlığı 
kaldırılan Sayın Orhan Doğan'ın, başka dokunulmazlık kaldırılmasına dair dosyalarının da bulun

l a 589 S. Sayılı Bastnayazı 2.3.1994 tarihli 78 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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duğunu, bu dosyalar nedeniyle, kendisinin Mecliste savunma yapma hakkının bulunduğunu ifade 
etmiş ve eğer kendi arzusuna rağmen Meclise gelmeyecek durumdaysa, bu dosyalan işleme koy
mayacağımı ifade etmiştim. Bunun için de, dün birinci birleşimden sonra vuku bulan tutuklama 
hadisesi akabinde, Sayın Doğan ve Sayın Dicle'nin, ilgili makamlardan bu durumlarının tespiti 
için Meclis Başkanlığı olarak müracaat ettiğimizi de Yüce Genel Kurula arz etmiştim. Bu müra
caatımız üzerine telefonla bilgi gelmiş, her iki sayın milletvekilinin savunma yapmayacakları 
bildirilmişti. Telefon bilgisine itibar etmeyeceğimi, bunun yazılı olarak Meclise bildirilmesi 
gerektiğini ilgililere söylediğimi de zabıtlara geçecek şekliyle sizlere arz etmiştim. Bu yazı 
gelmiştir. Gelen yazıdaki tutanağı okutuyorum: 

Tutanak 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulundukları iddiasıyla 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında fezleke hazırlanıp, 
soruşturmanın tamamlanması için dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen Şırnak 
Milletvekili Yusuf ve Ayşe oğlu 1955 doğumlu Orhan Doğan ile Diyarbakır Milletvekili Emin-
Mübeccel oğlu 1955 doğumlu Hatip Dicle'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde bugün mil
letvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verildiğinin öğrenilmesi üzerine, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının her iki milletvekili hakkında soruşturmanın sürdürülmesi, delillerin 
toplanması ve de milletvekillerinin can güvenliğinin sağlanması sebebiyle, her iki milletvekilinin 
nezarete alınması emriyle milletvekilleri nezarete alındıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığından her iki milletvekilin Türkiye Büyük Millet Meclisinde daha dosyalarının bulun
duğunun, milletvekillerinin bu dosyalarla ilgili savunma hakları olduğunun, isterlerse savun
malarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmeleri gerektiğinin öğrenilmesi üzeri
ne, ben Cumhuriyet Başsavcısı Talat Şalk, Emniyet Müdürlüğüne gelerek nezarette olan mil
letvekillerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinde dosyaları bulunduğunu, isterlerse savunma yap
mak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine gidebileceklerini bildirmem üzerine, Şırnak 
Milletvekili Orhan Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle söz alarak "Ayrı ayrı savunma 
yapmak bizim ihtiyarımıza kalmış bir husustur, Türkiye Büyük Millet Meclisinin vereceği karar 
önceden bellidir, bu sebeple savunma hakkımızı kullanmayacağız, bir başkasını da yerimize 
savunma hakkımızı kullanmak üzere vekil tayin etmeyeceğiz, savunma hakkımızı başkasına dev
retmeyeceğiz" demeleri üzerine, işbu tutanak hazır bulunanlarca ve nezaretteki milletvekillerince 
imza altına alındı. 2.3.1994 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı 
Talat Şalk 

Ankara Emniyet Müdürü 
Orhan Taşanlar 

Diyarbakır Milletvekili Şırnak Milletvekili 
Hatip Di ele Orhan Doğan 

Yazıcı 
Münir Tekcan 
Polis Memuru 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) — Sayın Başkan, bir şey anlamadık, tercüme eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ayrıca, bu tutanağa ek olarak aynı mealde Sayın Orhan 
Doğan'ın da kendi el yazısıyla, bir kere daha teyiden imzalı belgesi vardır. 

Bu durumda her iki sayın milletvekilinin de savunma haklarını kullanmayacakları 
anlaşılmıştır. 
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Beyanıma sadık kalarak, dosyalan bu şartlar altında işleme koyacağımı ifade ediyor ve 
görüşmelere başlıyorum. 

Sayın Demir, bu aşamada bir sorunuz var mı? 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — Bu açıklamadan sonra söyleyebileceğim bir şey kalmadı. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER (Devam) 
11. — Mardin Milletvekilleri Ahmet Türk, Ali Yiğit, Mehmet Sincar, Adıyaman Milletvekili 

Mahmut Küınç, Şırnak Milletvekilleri Mahmut Almak, Orhan Doğan, Selim Sadak, Diyarbakır 
Milletvekilleri Hatip Dicle, Leyla Zana, Mafımut Uyanık, Sedat Yurtdaş, Muş Milletvekilleri Sırrı 
Sakık, Mehmet Emin Sever, Muzaffer Demir, Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, Siirt 
Milletvekilleri Zübeyir Aydar, Naif Güneş ve Van Milletvekili Remzi Kartal'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/789) (S. Sayısı: 589) (Devam) , 

A) Şırnak Milletvekili Orhan Doğan hakkında 
B) Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle hakkında 
C) Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana hakkında 
D) Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak hakkında 
E) Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında ' 
F) Muş Milletvekili Sırrı Sakık hakkında 
BAŞKAN — Yasama dokunulmazlığı raporlarını görüşmeye devam ediyoruz. 
A) ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ORHAN DOĞAN HAKKINDA 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, şimdi, 589 sıra sayılı basmayazmın "39 uncu sayfasında 

yer alan, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan hakkındaki Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 179 karar No.lu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasım kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerindeki şahsî söz hakkı müracaatları; birinci sırada Sedat Yurtdaş, ikinci sırada 
Muzaffer Demir, üçüncü sırada Ziya Halis. 

Sayın Sedat Yurtdaş burada mı? Yok. 
Sayın Muzaffer Demir, buyurun. 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben sözlerime, şu anda 

Cumhurbaşkanımız olan Sayın Süleyman Demirel'in 12 Eylül darbecileriyle ilgili bir sözüyle 
başlamak istiyorum. Sayın Demirel aynen şöyle der: "Beyler, birgün bu demokrasi size de lazım 
olabilir, siz de bu demokrasiye muhtaç olabilirsiniz" 12 Eylül faşist cunta paşalarına aynen bu 
sözlerle karşılık verir. Ben de Yüce Meclisin siz seçkin üyelerine bu sözleri aynen takdim ediyo
rum. Bugün Demokrasi Partisi milletvekilleri ve bağımsız milletvekilleri için öngörülmeyen 
demokrasi anlayışı bir gün size de lazım olabilir. Çünkü, demokrasinin olmadığı bir ülkede, 
gerçek demokrasinin yerleşmediği bir ülkede, insan haklarının ne kadar kolay, ne kadar ucuz 
ayaklar altına alındığı tarihî bir gerçektir. 

MEHMET BAT ALLI (Gaziantep) — Zaten bir siz biliyorsunuz, başkası bilmiyordu. 
BAŞKAN — Sayın Batallı, lütfen efendim... 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — 1945'lerde Hitler Faşizminin Almanya'yı inim inim inlettiği 

bir dönemde, önce Marksistler, sosyalistler, sosyaldemokratlar, liberaller ve en son sıra papaza 
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gelmektedir ve papaz der ki: "Önce yanımdaki Marksistleri götürdüler sesimi çıkarmadım, sos
yalistleri götürdüler sesimi çıkarmadım, sosyaldemokrat ve liberalleri götürdüler sesimi çıkar
madım, şimdi sıra bana geldi, eyvah etrafımda kimseler kalmadı." 

Beyler, eğer böyle devam ederse, eğer Yüce Meclis 2 Mart 1994 günü yaşadığımız bir sivil 
darbeyle karşı karşıya kalırsa ve Meclisin etrafında şu anda bulunan polis ablukası devam ederse, 
bir gün sıra size de gelebilir. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Biz, sizin gibi olmayız. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) - Size de gelebilir bir gün. 
Değerli arkadaşlar, ben buradaki konuşmaları dün ibretle izledim. Bir zamanlar demokrasinin 

havarisi kesilenler, bir zamanlar demokratik solun, sosyal demokrasinin, halkçılığın, popülizmin 
liderliğine soyunanlar, Sayın Bülent Ecevit, bir zamanlar sosyal demokrat geçinenler, ama şimdi 
demokrat geçinen Sayın Kırca, bir kelebek gibi daldan dala atlayan Sayın Kırca sosyal demokrattı, 
şimdi de muhafazakâr oldu. İbretle dinledim; kelle istiyorlardı, kurbanlık koyun istiyorlardı, 
sözüm ona Türkiye gerçeklerini dile getirmeye çalışıyorlardı; ama, sosyolojik ve tarihsel gerçek
leri çarpıtarak... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, cevap hakkı doğdu. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Onları, yalan yanlış beyan ederek dile getiriyorlardı. 

Sayın Coşkun Kırca, "Türkiye'de Türk halkı vardır; azınlık yoktur" diyordu... (DYP sıralarından 
"doğru söylüyor" sesleri) Ben şunu hatırlatmak istiyorum, Türkiye'nin taraf olduğu imza attığı, 
Lozan Antlaşmasına göre, Türkiye'de kaç tane millî azınlık vardır biliyor musunuz; Rumlar 
vardır, Ermeniler vardır, Yahudiler vardır ve bunlar Türkiye'de millî azınlıktır ve millî azınlık 
haklarından yararlanıyorlar... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Onlar ayrı. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Onların hepsi Hıristiyandır, Müslüman değildir. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Evet, lions localarına, mason localarına üye olan bir 

avuç azınlığın sesini dinlerken aşka geldiği, heyecana geldiği Fedon, bir Ermenidir, Ermeni türkü
lerini söylemektedir; ama, ne yazık ki, Türkiye'de 20 milyon insanın, 20 milyon Kürt halkının 
bütün değerleri inkâr edilmektedir. Kimliği inkâr edilmektedir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Kürt halkı azınlık değildir. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Madem inkâr ediliyor, o zaman senin ne işin var orada? 

Milletvekilisin bak, kürsüde konuşuyorsun. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Ben bunun kavgasını veriyorum, ben bunu Türkiye'nin 

birliği ve bütünlüğü için... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Ne kavgası veriyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Güçlü, müdahale etmeyin lütfen. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Türkiye'de gerçek bir kardeşliğin sağlanması için... 

Bunun kavgasını veriyorum. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Sayın Başklan... 
BAŞKAN — Sayın Güçlü, Müdahale etmeyin lütfen, beni tekrar ihtara mecbur bırakmayın. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Çünkü, bu devletin, bu coğrafyanın her karış toprağında, 

en az senin atanın, senin ceddinin kanı kadar, benim atamın da ceddimin de kanı vardır. 
FARUK SAYDAM (Manisa) - Kürt halkı azınlık değil ki. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Peki niye bölmeye çalışıyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Demir, bir dakikanızı rica ediyorum... 
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MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Ben bunun kavgasını veriyorum. Ben yasaklarla... 
BAŞKAN — Sayın Demir, Size de İçtüzüğün 68 inci maddesini hatırlatırım. Sataşmalara 

meydan vermeyecek şekilde, Genel Kurula hitaben konuşun efendim. 
Buyurun. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Millî azınlık olmak isteyenlere şaşıyorum.. 
BAŞKAN - Sayın Balyalı, lütfen... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir ) — Ben bir şey söylemedim efendim, millî azınlık olmak 

isteyenlere zavallı derim. 
BAŞKAN — Devam edin sayın hatip. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Değerli arkadaşlar, tarihî bir dönem yaşıyoruz, tarihî bir 

gün yaşıyoruz. İki gündür, Yüce Meclisin özgür iradesine düşürülen gölgenin vebalini bizden son
raki nesiller, belki bizden sonraki nesiller değil, birkaç yıl sonra gelenler hesabını soracaktır. Tarih 
bizi yargılayacaktır. 

Bakınız, arkadaşlar, arkadaşlarımız hakkında dokunulmazlık dosyası daha gündeme gelme
den, daha Meclis görüşmeden, daha dokunulmazlıkları kaldırılmadan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi polisin ablukasına alınıyor. Demek ki, buradan çıkan karar, Yüce Meclisin verdiği karar 
değildir. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Kim veriyor?.. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — DGM Savcısı haddini aşarak Meclis Başkanlığına yazı 

yazıyor. Ankara Valiliği haddini aşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazı yazıyor. 
Demek ki, bizim irademizin dışında, bizim irademizin üstünde başka güçler vardır, odaklar vardır, 
sürekli bunu vurgulamaya çalıştık. Keşke 450 insan bir araya gelebilseydik, tartışabilseydik, 
sorunları açık ve özgür bir şekilde tartışabilseydik, Kürt meselesini tartışabilseydik, işsizliği, en
flasyonu, hayat pahalılığını, Türkiye'nin içinde bulunduğu birtakım sosyal ve ekonomik sıkıntıları 
özgürce tartışabilseydik... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Fabrikaları yakın (!) 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Ama görüyorum ki, bir avuç azınlık, holdingler, Millî 

Güvenlik Kurulu dayatıyor sizlere, dayatıyor bu Meclise ve bu Yüce Meclisin iradesine ipotek 
koyuyor. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Azınlık değil kurt halkı. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Ve tarih, bir gün bizi yargılayacaktır, tarih bir gün 

bunun hesabını soracaktır. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Üç aylık çocukları öldürün bakalım, bunun hesabını 

kim verecek. • 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Eğer bir gün, birileri çıkıp, bir düdük sesiyle uyandırırsa 

ve rap, rap postal sesleriyle uyanırsanız hiç şaşmayın. 
MEHMET BATALLI (Gaziantep) —Başta sen gidersin o zaman. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — En içten duygularımla, sevgi, ve saygılarımla 

selamlıyorum, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN—Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Demir'in konuşmasında bir cümle geçti; bu cümle "buradan 

çıkan karar, Meclisin kararı değildir" şeklinde. Hemen ifade ediyorum, bu cümle maksadın ve 
haddin aşılmasıdır. O nedenle, bir kere daha altını çizerek ifade ediyorum ki, Yüce Meclisten 
çıkan her karar, her türlü tartışmanın üzerindedir ve bu Meclisin kararıdır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, bir de "2 Mart Darbesi" dedi, burada 
darbe yapılmadı efendim, onu hatırlatırsanız... 

BAŞKAN — Herhalde, söylediğim sözlerin içerisinde hepsi mündemiç efendim. 
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Sayın Ziya Halis, buyurun. 
ZİYA HALÎS (Sivas)— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri arkadaşlarım; hepinizi sevgiyle, 

saygıyla selamlıyorum. 
iki üç gündür dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin olarak görüşmeler yapıyoruz. Dün 

alınan kararlardan sonra, dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerimize ilişkin uygulamaları 
dün, hep beraber, acı bir şekilde yaşadık. Dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerimizin bu 
denli muameleye tabi tutulması, gerçekten üzüntü verici. Bu, özgür düşünme, Parlamentoda 
özgürce konuşabilme, düşüncelerini anlatabilme, ifade edebilme bana göre seçilmiş milletvekil
lerinin doğal hakkı olmalıdır; Yüce Parlamento da, bu konuda, hoşgörü içinde olmalıdır. 

Ayrıca şunu söylemek istiyorum: Dün yapılan muameleyi değerlendirdiğimde şu sonuca 
vardığımı burada ifade etmek istiyorum. Bir milletvekilinin dokunulmazlığı kalkmış olsa bile, 
milletvekilliği görevi devam ediyorsa ve yargılama bitmemiş ve milletvekilliği düşürülmemişse, 
onun gözaltına alınarak, soruşturularak, soruşturma yapılarak bu şekilde bir muameleye tabi tutul
ması, uygulama açısından son derece yanlıştır. Bu konuda, Başkanlığımızın gerekli hassasiyeti 
göstermesini diliyorum. 

Ben, çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili görüşlerimi dün burada büyük 
ölçüde söyledim. Dileğim, Meclisimizin, dünden bugüne yapılan uygulamalar ışığında, bundan 
sonraki arkadaşlar için, dokunulmazlıkların kaldırılmasından vazgeçmesidir. Zararın neresinden 
dönülürse kârdır. < 

Özetle; demokrasi açısından, bu ülkedeki toplumsal barış açısından bunu gerekli ve yararlı 
görüyor, Yüce Meclisin takdirlerine sunuyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, komisyon raporunu oylarınıza sunacağım. 
Sayın milletvekilleri, bu raporun, basılı evrakın son satırında, yine, "Raporumuz Genel 

Kurulun Bilgilerine sunulmak üzere" diye "bilgilerine" kelimesi bir matbaa hatası olarak 
yazılmıştır. Bu "bilgilerine" kelimesi "onayına" şeklinde Başkanlıkça düzeltilmektedir. 

Şimdi, bu düzeltmeyle birlikte raporu oylarınıza sunacağım. 
Komisyon raporu, Sımak Milletvekilleri Orhan Doğan'ın yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına dairdir. Komisyon raporu kabul edilmiştir. 
Böylece, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar 

verilmiştir. 
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırcının, Muş Milletvekili Muzaffer Demircin, sahibi 
olduğundan farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması. 

COŞKUN KIRCA - (istanbul) - Sataşma var... 
BAŞKAN — Sayın Kırca, ben, sizin engin devlet tecrübenizle o sataşmayı geçiştireceğinizi 

ummuştum. Eğer, böyle bir tolerans gösterirseniz Başkanlık olarak seviniriz. Zaten kişiye ben 
konuşmaları maksadı ve haddi aştığı şeklinde bir tarizde de bulundum. Eğer uygun görürseniz bu 
bahsi burada kapatmak istiyorum. Israrlı olursanız söz vereceğim gayet tabiî efendim. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Israrcıyım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Hoca haddini bildirsin. 
BAŞKAN — Sayın Kırca, bir sataşmaya meydan vermeyecek şekilde size 2 dakika söz 

veriyorum efendim. 
Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) - 2 dakika fazla bile efendim. Teşekkür ederim. 
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Efendim, kendileri Anayasa dışı sularda seyretmeyi seçmiş olan kişiler ve bunların basındaki 
birtakım hempaları, Anayasayı ve Anayasa Mahkemesinin herkesi bağlayan kararlarını dile 
getirmekten başka hiçbir şey yapmamama rağmen, münakaşayı şahsiyatı havale etmek aczi içine 
düşmektedirler. Bundan ne dereceye kadar şeref ve itibar kazanacakları kendi bilecekleri bir iştir. 
Ancak, şu kadarını söyleyeceğim -Sayın Ergüder bana bakıyor; çünkü, o devreyi biliyor- ben 
ömrümde sosyal demokrat olmadım. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisinin bir kurultayında okunan "Cumhuriyet Halk Partisi sosyalist 
değildir" diyen bildiriyi, Ana Meseleler Komisyonu sözcüsü olarak bizzat yazıp kurultayda 
okuyan da benim. 

Ben, sosyal adaletçi bir kişiyim, piyasa ekonomisine inanırım, millî devlete ve tekil devlete 
inanırım. Siyasî hayatımda, Cumhuriyet Halk Partisinden başka arkadaşlarımla birlikte 
ayrılışımızın sebebi de, o partiye, o zamanlar konan yanlış teşhisler yüzünden birtakım marksist-
lerin ve kürtçülerin sızmaya başlamış olması idi. Ondan dolayı Güven Partisini kurduk ve oradan 
ayrıldık. Mesleğime döndüm, ondan sonra artık Güven Partisi yoktu, tekrar siyasete döndüğüm 
zaman, kendi fikirlerime en yakın parti olarak Doğru Yol Partisini buldum. Doğru Yol Partisinin 
fikirlerine yakın başka partiler olduğunu da biliyorum ve yazılarımı okuyanlar çok iyi bilirler ki 
ben, Türkiye'de demokratik hayatın sağlamlaşması için, bu fikirlere bağlı bütün unsurların, her 
türlü şahsî menfaatin üzerine çıkarak birleşmesi gerektiğine de kaniim. Bundan başka bana fikir 
izafe edenler yalancıdırlar. 

Teşekkür ederim. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırca. 

V / - K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

11 — Mardin Milletvekilleri Ahmet Türk, Ali Yiğit, Mehmet Sincar, Adıyaman Milletvekili 
Mahmut Kılınç, Şırnak Milletvekilleri Mahmut Alınak, Orhan Doğan, Selim Sadak, Diyarbakır 
Milletvekilleri Hatip Dicle, Leyla Zana, Mahmut Uyanık, Sedat Yurtdaş, Muş Milletvekilleri Sırrı 
Sakık, Mehmet Emin Sever, Muzaffer Demir, Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, Siirt 
Milletvekilleri Zübeyir Aydar, Ndif Güneş ye Van Milletvekili Remzi Kartal'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/789) (S. Sayısı: 589) (Devam) 

A) Şırnak Milletvekili Orhan Doğan hakkında ' 
B) Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle hakkında 
C) Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana hakkında 
D) Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak hakkında 
E) Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında 
F) Muş Milletvekili Sırrı Sakık hakkında , 
BAŞKAN — Yasama dokunulmazlığı.raporlarını görüşmeye devam ediyoruz. 
B) DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ M. HATİP DİCLE HAKKINDA 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 589 sıra sayılı basmayazının 42 nci sayfasında yer alan;; 

Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle Hakkındaki Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 180 karar No.lu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde? 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum: Raporun okunmasını kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Rapor üzerinde şu ana kadar söz talebi olmadı. . 
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SEDAT YURTDAŞ (Diyarbakır) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sedat Yurtdaş buyurun. 
SEDAT YURTDAŞ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bazı milletvekili 

arkadaşlarımızın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili olarak dünden bu yana 
yapılan görüşmelerde, bizleri dehşete düşüren gelişmelere tanıklık ediyoruz. Bu konudaki görüş 
ve düşüncelerimi bu vesileyle açıklarken, hepinize saygılar sunuyorum. 

Dün burada Komisyon adına söz alan Sayın Kırca, konuşması boyunca ortaya attığı fikir 
leriyle Türkiye'deki statükocu kesimlerin olay ve olgulara ne kadar sığ baktıklarını ortaya 
koyarak, söylediklerinin de, gerçek birer safsata düzeyinde olduğunu tescil etmişlerdir. Bu sıraları 
paylaşan her bir sayın milletvekili halkın oylarıyla seçilmiştir. Bu Parlamentodan çıkan Hükümet -
istisnalar hariç olmak üzere- aynı oyların ürünüdür. Şimdi, sizlere soruyorum : Milletvekillerini ve 
hükümeti seçebilen halk, vali ve Cumhurbaşkanını seçemez mi? Seçecek ufuk ve olgunluğa sahip 
değil mi? Halkı bu derece küçük gören bir zihniyet, gerçekte halkın oylarına ihanet etmiş 
olacaktır. Böyle bir zihniyetin de sadece kişisel bakış açımızda değil, çağdaş anlayışta da hiçbir 
yeri ve önemi yoktur. 

İlginçtir ki, başkanlık sistemini savunanlar da bu sözleri hararetle alkışladılar. Onlar, ya ne 
söylendiğini anlamadılar ya da bir tek oturumda, köklü olarak oluştuğunu ileri sürdükleri pro
gramlarını bir yana bıraktılar. 

Yine Sayın Kırca, "Türkiye'de Türk olmayanların sadece susma hakkı vardır" dedi. Aslında, 
bu, yumuşatılmış bir ifadedir. Bu ifade, bunun temelindeki ifade yeni değildir. Amerika'nın beyaz
larının Kızılderililer için söylemiş olduğu "En iyi Kızılderili, ölü Kızılderilidir" ifadesinin 
yumuşatılmış, sadeleştirilmiş halidir. Bu çerçevede, bu anlayışın ne kadar büyük zararlara neden 
olacağını hep birlikte yaşıyor, görüyoruz. Bu itibarla ben bu düşünceyi, kendi adıma kınıyorum. 

Sayın milletvekilleri, dil, binlerce yıllık bir toplumsal sürecin ürünüdür. Halklar da aynı 
sürecin bir ürünüdür ve Anadolu'da, istesek de istemesek de halkların, dillerin, dinlerin, kültür
lerin bir arada bulunduğu bir coğrafya parçasıdır ve bugün yaşadığımız sıkıntıların temelinde 
yatan bu gerçeklik görmezlikten gelinerek, salt ulus devlet, hatta onu aşan ırk devlet esprisinini 
ideolojik olarak egemen'hale getirilmesidir. 

Kürt halkı, Kürt dili, Kürt kültürü bu anlamda bir gerçekliktir. Bunu ancak düşünceleriyle 
pirî fani olanlar inkâr yoluna gidebilirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünkü tartışmalarda burada takke düştü, kel göründü. 
Şöyle ki, milletvekili arkadaşlarımızın dokunulmazlığıyla ilgil önergeler burada görüşülmeden, 
DGM Başsavcılığınca, kaynağı belirsiz bir emir sonucu yazılan yazılarla, arkadaşlarımızın 
dokunulmazlıklarının peşinen kaldırılacağı karinesiyle hareket edilmiş, tahditler getirilmişti. 
Bunun anlamı, buradan çıkacak kararın kesin olarak nasıl olacağının belli olduğu sonucunu ortaya 
koyar. Tartışmalar süresince ortaya çıkan yeni olgular da, bu durumu, bir varsayımdan öte, dört 
başı mamur bir şekilde kanıtlamıştır. Sayın Hatip Dicle ile Sayın Orhan Doğan'ın, Terörle 
Mücadele Şubesince gözaltına alınmaları ile Sayın Mezarcı'nın, daha dosyası Mecliste görüşülme
den gözaltına alınmasının, başkakanıt ihtiyacını ortadan kaldırdığını belirtelim. 

Sayın milletvekilleri, Parlamento, dün sabahtan itibaren ve gece boyunca gerçek bir abluka, 
kuşatma altında kaldı. Öyle ki, Sayın Vefa Tanır bile, dokunulmazlığı tartışılan arkadaşlarımıza 
"burada can güvenliğiniz yeterince yoktur, Terörle Mücadele Şubesi çok daha güvenlidir" diye
biliyor, diyebildi. Bir tek bu sözler bile, en yüce olarak görülmesi gereken Parlamentonun, bu 
Parlamentonun ürünü İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünce nasıl hareketsiz ve 
tartışılır duruma getirildiğini ortaya koymaktadır. 

Emniyet Genel Müdürü, yine dün, basına, önce "milletvekillerini korumak amacıyla 
muhafaza altına almışız" şeklinde bir safsata açıklama yapıyor; bir süre sonra "yarın sorguları 
yapılacaktır" diye beyanda bulunuluyor. Daha sonra ise "eğer, milletvekilleri, Meclisi terk etmez
lerse, Meclisten alınacaklardır." Yani, Meclis basılarak mı alınacaktır? Soruyorum sizlere. 
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Bu sıraladığım sözlerin ortaya koyduğu tablo, parlamenter demokrasinin yürürlükte olduğu 
bir hukuk devleti tablosu değil, olsa olsa bir polis devleti tablosuna denk düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yasama dokunulmazlığı, bir başsavcının ya da bir emniyet müdürünün 
insafına, takdirine terk edilecek bir kurum değildir. Dün, Parlamentonun yapmış olduğu budur. 
Zira, Anayasanın 85 inci maddesiyle ilgili prosedürü, karardan sonra bir hafta içinde Anayasa 
Mahkemesine itiraz yapılabileceği ve Anayasa Mahkemesinin de 15 gün içinde karara bağlaya
cağı hüküm altına alınmıştır. Yine, bunu tamamlayan bir hüküm olan Millet Meclisi İçtüzüğünün, 
"Millet Meclisi kararlarının yayımlanması ve yürürlüğe girmesi" kenar başlıklı 158 inci maddesi 
de, Resmî Gazetede yayımlanmakla yürürlüğe girdiğini açıkça belirtmiştir. 

Bu açıdan, işlemin dün yapılmış olması nedeniyle, gözaltı işlemi yasal değildir, temelsizdir. 
Kaldı ki, bir kararın kesinleşmesinden önce icrai kuvveti doğamayacaktır. Bu nedenle, karar, 
Resmî Gazetede yayımlansa bile, kesinleşmediğinden, uygulama kabiliyetine haiz olmayacaktır. 
Bu itibarla, kararın, Anayasa Mahkemesince değerlendirildikten sonra, kesinleşmiş halinin 
Resmî Gazetede yayımlanması, temel kural olmak gerekir. Dolayısıyla, bu süre içerisinde 
yapılacak olan her türlü gözaltı ya da tutuklama, hukuk dışı olacaktır. Kaldı ki, Memurin 
Muhakematı Kanunu gereğince, bir devlet memurunun yargılanması için il ya da ilçe kurulu 
kararının, ilgili prosedür izlenerek kesinleşmesi zorunludur. Bu, Yargıtayın ve Danıştayın uygula
malarında sabit bir gelenek haline gelmiştir, içtihat haline gelmiştir. Milletvekillerinin de, sadece 
Emniyet Sandığı mensubu olmalarıyla, sanıyorum ki, bir devlet memuru kadar haklarının korun
ması zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Bu anlamda, bu kararın kesinleşmesi zorunludur. Yani, bu 
Parlamentonun çıkardığı yasalar çerçevesinde bir devlet memuruna tanınan koruma, bir milletvek
iline haydi haydi tanınmalıdır. Nitekim, Anayasa Mahkemesine başvurulması halinde belki bir
takım dokunulmazlıklar bozulacaktır ve bunun örneği de vardır. Bunun örneği, Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi Sayın Osman Köksal'la ilgili dokunulmazlığın kaldırılması kararın 15 Ocak 
1972'de Anayasa Mahkemesince iptal edilmesidir. Böylece bir karar verildiği zaman, burada 

dokunulmazlıkların kaldırılmasına karar veren Kurul ve bu nedenle de adlî hatanın işlenmesine 
neden olan bir Kurul tarih karşısında sorumlu olmayacak mıdır? 

Bu açıdan, yangından mal kaçırırcasına, insanları taciz ederek, onurlarına dokunarak, hakaret 
ederek, onları hak etmedikleri muamelelere tabi tutarak yargılamaya-götürmenin hiçbir anlamı ve 
gereği yoktur. Zira, arkadaşlarımızın her biri sonuçları ne olursa olsun, kendilerini her platformda, 
savunacak yüreklilik ve kararlılıktadırlar. Eğer bunun aksi bir eğilimde olsalardı, şimdiye kadar 
zaten gereğini yapmış olurlardı. 

Sayın milletvekilleri, size tekrar bir hatırlatma yapmayı görev sayıyorum. Aralarında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 
SEDAT YURTDAŞ (Devamla) — Aralarında Demokrasi Partisi Genel Başkanımız Hatip 

Dicle'nin de bulunduğu Demokrasi Partisi milletvekilleriyle ilgili olarak yapılan tartışmalar ve 
maruz bırakılan işlemler, Anayasa Mahkemesinde Demokrasi Partisine yönelik olarak görülmekte 
olan kapatılma davasını çok yüksek düzeyde etkilemektedir. Bu, sıradan vatandaşları etkileyecek, 
basını etkileyecek, milletvekillerini etkileyecek; ama Anayasa Mahkemesi Üyelerini etkilemeye-
cek(!).. Bu mantık, Anayasanın 138/2 nci maddesinin açıkça çiğnenmesi konusunda partilerin 
işbirliği yapması dışında başka bir şey ifade etmez. Yani, Anayasa açıkça çiğnenerek bir işlem 
yapılıyor. Bu husus tarihe bu şekilde kayıt olarak düşülecektir. 

Yine, Anayasanın 185 inci maddesi ile İçtüzüğün 158 inci maddesi de aynı çiğnenmeyle yüz 
yüze bulunuyor. Tüm bunlar birer hukuk erozyonudur, bir hukuk felaketine işaret etmektedir. 
Bunun yeni örneği, dün geceden be.ri görüştüğümüz hususlarda ortaya çıkan ayrıntılardaki 
sonuçlardır. 

— 369 — 



T.B.M.M. B:79 3.3.1994 0 : 1 

Yine, bir başka hususa değinmek istiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Yurtdaş, konunun başka boyutlarına geçtiniz. Lütfen toparlayın. 
SEDAT YURTDAŞ (Devamla) — Son bir cümle söyleyeceğim efendim. 
Görüşmeler sırasında misafir sanatçı gibi duran Genel Başkan -sadece DYP'den durdu-

dışında hiçbir parti genel başkanı görüşmelere katılarak, o değerlendireceğimiz fikirlerini burada, 
bizlere iletmediler, izah etmediler. 

Meydanlarda, halkın duygularına seslenerek, dokunulmazlıkları şu şekilde kaldıracağız, 
böyle yargılayacağız demek kolaydır. Doğru olan, yapılması gereken; hukuken, mantıken, 
siyaseteh ve sorumluluk duyarak milletvekillerine hitap etmektir. Huzurunuzda, bu 
sorumluluğunu yerine getirmeyen genel başkanları yadırgadığımı ifade ediyorum. 

Yine, dün, anlamakta güçlük çektiğim bir ifadeyi de; takındıkları tutum nedeniyle, öncelikle 
teşekkür edemeyeceğim, SHP Genel Başkanı için de söylemekten kendimi alıkoyamayacağım. 
Şöyle diyor: "Gözaltına alınmayı bekliyorduk. Gözaltına alınmanın hukukî olup olmadığını 
bilmiyorduk..." Yani bir genel başkan, Parlamento tarihinde ilk defa gerçekleşecek bir olayın 
sonuçlarını bilecek; ancak, hukukî olup olmadığını bilmeyecek (!).. Bu vesileyle, kendilerini, 
gerçek düşüncelerini açıklamaya davet ediyorum. 

Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yurtdaş. (DEP sıralarından alkışlar) 
Sayın Tanır, buyurun efendim. 
TBMM BAŞKANI VEKİLİ VEFA TANIR (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

bu kürsüden herkes kendini kendi hakkını, kendi düşüncesini müdafaa etmekte serbesttir; ama, 
kendi hakkınızı, kendi düşüncenizi müdafaa ederken müesseseleri küçük göstermeye hiçbirinizin 
hakkı yoktur. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sizin de yoktur! 
BAŞKAN — Sayın Yalova, bir dakika efendim... Sayın Tanır, hatibin, kendi ismini zikrede

rek, bir konuda Meclise yanlış bilgi verdiğini söylemek üzere söz aldı; onun açıklamasını yapıyor. 
Lütfen sabırla dinleyelim... 

Buyurun efendim. 
TBMM BAŞKANI VEKİLİ VEFA TANIR (Devamla) -"Sizinle ne ilgisi vardır bu sarf 

ettiğim cümlelerin? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan, siz devam edin efendim. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Umumî olarak söylüyorum. 
TBMM BAŞKANI VEKİLİ VEFA TANIR (Devamla) - Muhterem milletvekilleri, hep

imizin iki görevi vardır; benim de öyle: Şu anda yurt dışında olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanına vekâlet ediyorum. Bu vekâletimden dolayı, iki gün içerisinde cereyan eden olaylarda 
bir meclis başkanının ne yapması lazım gelirse onları yapmaya gayret ediyorum. 

İkinci görevim, sizin de ikinci göreviniz, şu çatı altında, kuliste, yemekhanede her gün 
beraber olduğunuz arkadaşlara, insanlık, dostluk göstermek, "Merhaba" etme görevidir. Bunları 
birbirine karıştırmayacaksınız. 

Dün, ben bu ikinci görevimi kullandım ve arkadaşlarıma dedim ki, "eğer bu gece burada 
kalmayı istiyorsanız, her türlü emniyetiniz, her türlü istirahatiniz, rahatınız için tedbir alınmıştır; 
ama, şuradaki durum yerine, bizzat Meclisimizin kolluk kuvvetleriyle sizi Başsavcıya teslim ede
lim, yarın savunmanız için de her türlü garantiyi alalım." Bu ayrı bir şeydir, "burada can 
güvenliğiniz yok" demek ayrı bir şeydir; müesseseyi küçültürsünüz. Burada can güvenliği yoksa, 
Türkiye'nin neresinde can güvenliği arayacaksınız? Bu Meclis, bu Meclisin can güvenliği mesele-
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si hepimize lazım değil mi? Bunu eskitmenin kime faydası vardır? Onun için söz aldım. Benim 
arkadaşlara söylediğim, dostluktur: "Daha rahat edeceğiniz bir yere göndereyim." Nitekim, arka
daşlarım dünden beri Mecliste kalmayı arzuladılar. Herhangi bir sıkıntıları var mı diye sabah 
Meclise geldiğimde ilk önce onları ziyaret ettim, "bir sıkıntınız oldu mu?" diye sordum. Bu, 
benim ikinci görevimdir. Bunu Meclis Başkanlığı görevimle karıştırmayın; ama, bu ikinci göre
vimde de sözlerimi dikkatli kullandım; "orada daha rahat edebileceğiniz bir düzen alınmıştır, gelin 
oraya gönderelim" dedim. Hiçbir şekilde, ağzımdan "burada can güvenliğiniz yoktur" sözü 
çıkmamıştır ve bunu da zaten kabullenemem. Eğer Mecliste can güvenliği yoksa, bırakın Meclis 
Başkanlığını, Başkanvekilliğini, ben mebusluğu terk ederim. Müessese hepimizindir; müessesenin 
gücü, şanı, hepimizin emniyetidir. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce okuduğum tutanakta da -Yüce Meclise bilgi verdiğimiz 

şekliyle- Sayın Dicle savunma hakkını kullanmak istememiştir. 
Bu nedenle, rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Komisyonun raporunu oylarınıza sunacağım... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, bir açıklama yapmama izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Bunu bitireyim, söz vereceğim efendim. 
Komisyon raporu, Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'nin yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına dairdir. 
Komisyon raporunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporu kabul edilmiştir 

ve Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar veril
miştir. 

Buyurun Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, dünkü birleşimde, Hatip Dicle, konuşmasının 

bir yerinde, "1959'daki ekonomik çıkmazlar ve Ordunun rahatsızlığı kurbanlık koyunlar gerek
tiriyordu ve Merhum Celal Bayar, o dönemde, Ordunun baskısı altında bine yakın Kürt gencinin, 
her yere darağacı kurulmak suretiyle, asılmasını istemişti. Merhum Adnan Menderes, buna karşı 
çıkıyor, 'sadece 50 kişiyi asalım, 50 genci seçelim, onlan yargılayalım' diyorlar" şeklindeki sözler 
sarf etti. 

Okuduğumuz tarihte, bugüne kadar böyle bir iddiayı, böyle bir rivayeti, böyle bir tevatürü 
görmedik; ilk defa burada duyduk. Biz /bu memleketin Cumhurbaşkanlığını yapmış, 
Başbakanlığını yapmış, bu memlekete hizmetlerde bulunmuş ve rahmeti Rahman'a kavuşmuş iki 
değerli devlet adamının bu şekilde ithamını tarihe karşı bir iftira kabul ediyoruz. 

Zapta geçmesi bakımından bu açıklamayı yapıyorum. 
Arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar) x ' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, zabıtlara aynen geçmiştir Sayın Tayan. 
C) DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ LEYLA ZAN A HAKKİNDA 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 589 sıra sayılı Basmayazının 48 inci sayfasında yer 

alan... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - "Basılı yazı..." 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — "Basmayazı" ne demek Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim bu bir Meclis tabiri. 
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... Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana hakkındaki Anayasa ve Adaleti Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 181 karar No.lu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum: Raporun okunmasını 

kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Rapor üzerinde söz talebi?.. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Ben söz istiyorum Sayın Başkan. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) - Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki gündür çok 

hızlı bir biçimde çalışarak, çok hızlı bir biçimde toplanarak görüştüğümüz dokunulmazlık 
dosyaları, ne yazık ki, birtakım arkadaşlarımızın, dün Meclisin kapısından çıkarken, çok önemli 
derecede mağdur olmasına neden olmuştur. 

Bütçe yasalarını, burada, 15-20 milletvekiliyle geçiren Yüce Parlamentonun, bu konuda, bu 
şekilde duyarlı davranması gerçekten çok ilginçtir. 

Önce, gözaltına alınan arkadaşlarımızın, gözlatına alınma biçimleri ile şu anda içinde bulun
dukları konum itibariyle vicdanlarınıza seslenmek istiyorum; Sizler olsanız, kendinizle ilgili bir 
dosya üzerinde, bir daha gelip burada savunma yapma gereğini duyar mısınız? 

Bir kere, bu uygulamayla Anayasanın ilgili maddesi çiğnenmiştir; ayrıca, savunma hakkı 
gasp edilmiştir. Çok açık ve net bir biçimde de bilinen bir şey var, hukukun genel bir kuralıdır; 
Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasına göre, bir kimsenin gözaltına alınması için çok haklı nedenler 
olmalıdır. Kaçabilecek biri olmalıdır, delilleri karartma imkânı olan biri olmalıdır, delillerle oyna
ma imkânı olan biri olmalıdır, adresi bilinmeyen biri olmalıdır veyahut belli bir işi, gücü olmayan 
biri olmalıdır. Oysaki, bu şekilde gözaltına alınan bu insanlar, dün sizlerle birlikte ve henüz mil
letvekili durumunda olan insanlardır, arkadaşlarımızdır; dokunulmazlıkları kalkmıştır; ama, mil
letvekillikleri son bulmamıştır. 

O nedenle, bu uygulama yasalara tümüyle aykırıdır. Hele, Sayın Mezarcı için yapılan şey, 
bence, ciddî bir biçimde Türkiye'deki buna benzer uygulamaları deşifre etmiştir, kurumları deşifre 
etmiştir, kurumları!.. Bizim, saygınlaştırmak zorunda olduğumuz, toplumda, özellikle etkisini, 
özellikle önemini artırmak zorunda olduğumuz kurumları deşifre etmiştir. Bu, hepimizi 
ilgilendiriyor. Burada bulunmamızı, burada çalışmamızı, bu ülkeyi yönetmekle ilgili iddiamızı son 
derece yakından ilgilendiren kurumları deşifre etmiştir. O açıdan son derece önemlidir. 

Bana göre, Sayın Karayalçın'ın son günlerde söylediği bir şey ortaya çıkmıştır: Birtakım 
odakların ihtilal yapabileceği iddiasıyla ortaya atılan ve basına da yansıyan, sıkça ifade edilen, bu 
konuda çok büyük oranda spekülasyon da yapılan bu konu, bence, gerçekleşmiştir. Millî Güvenlik 
Kurulunun bu konudaki davranışı, Genelkurmayın bu konudaki davranışı ve yasama dokunulma
zlığı kaldırılmamış olan arkadaşlarımızın daha önceden gözaltına alınmış olmaları, bence, bu 
konuda ciddî işaretler vermektedir. 

Türkiye, bugünkü ekonomik yapısıyla bir açmazı yaşıyor. Bütçesinin yüzde 40'ını bu olayları 
önlemeye harcayan, bunun için sarf eden bir ülkenin, ekonomiyi daha da bir açmaza götüreceği 
gerçeğini hepimiz görmek zorundayız. 1948'de para devalüe edildi, Demokrat Parti iktidara geldi, 
1960'a yakın bir zamanda yine devalüasyon oldu, 1960 ihtilali oldu, 1970'in başında yine bir 
devalüasyon oldu, 12 Mart oldu ve nihayet yine bir devalüasyon kararından sonra, 24 Ocak karar
larından sonra 12 Eylül oldu. İşte bir devalüasyon, işte dolar 22 bine tırmanıyor. 
Dokunulmazlıklarımızı kaldırabilirsiniz; ama, sanıyorum bu İktidar doların tırmanışına engel ola
mayacaktır. Bu enkazı kaldıramayan, bu ülkenin ekonomisini bu şekilde düzeltemeyen veya esen
liğe çıkaramayan bu İktidar bu enkazın altında kalacaktır. Öyle bir enkaz olduğu zaman, öyle bir 
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ülke devralınmak istendiği zaman ne Sayın Çiller başbakan olabilir, ne Sayın Karayalçın başbakan 
olabilir, ne Sayın Yılmaz, ne Sayın Erbakan başbakan olabilir. Böyle bir ülkede, bu enkazın 
getireceği sonuçla yönetime müdahale edilecek bir ülkede adaylar şimdiden belli; bu kürsüye de 
çıkıp, kendilerini bu adaylığa hazırlıyorlar. O enkazın altında sadece biz 13-14 kişi kalmayacağız, 
bu 450'nin hepsi de kalacak... Bu 450'nin hepsi o enkazın altında kalacak. O nedenle, ciddî 
düşünmek zorundayız. Açıkça şunu söylemek istiyorum: Demokratik davrandığımız sürece, gerek 
ekonomik gerek siyasal gerek diğer konularda demokratik düşündüğümüz sürece, hadiseleri 
demokratik bir anlayışla, hadiseleri demokratik bir görüşle inceleyip, baktığımız sürece, belki bu 
ülkenin yönetimini, bu ülkedeki sorunları çözmekle ilgili ciddî şeyle, olumlu şeyler yapabiliriz; 
ama, şu anda yapılan, ne yazık ki, ciddî bir demokrasi sınavından geçen bu Parlamento için olum
suz bir puan olmuştur. Bunun tarihî sorumluluğunu hep birlikte yaşayacağız. 

Burada dikkatimi çeken bir şey oldu; Sayın Refah Grubu beni yadırgamasın; ama, bir tespit 
yapmak zorundayım: Burada, bu kürsüde Demokrasi Partisi ve Demokrasi Partisi gibi düşünen 
insanların düzenin muhalifi olduğunu çok açık bir şekilde ifade ettik; bu, demokrasinin gereği. 
Refah Partisinin de buna benzer ipuçları vardı; ama Refah Partisinin bu konuda olumlu biçimde, 
özellikle oy vermesi, burada oylamaya katılan arkadaşlarımızın blok şekilde oy vermesi beni son 
derece endişeye sevk etmiştir. Sebep de şudur: Bugün sıra bizde; ama Refah Partisi şunu bilsin ki, 
biz gittiğimiz zaman sıra Refah Partisine gelecek. 

ADİL AYDIN (Antalya) - Bravo (!) 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Evet, sıra Refah Partisine gelecek. Refah Partisi bunu çok 

iyi bilsin; işte basın, işte medya, işte kamuoyu... O nedenle bu ülkenin sorunlarım, bu ülkenin 
dertlerini tartışırken, bir de, ciddî bir biçimde kendi fikirsel dünyamızla, kendi düşüncelerimizle 
de yan yana getirerek, uyumlu bir biçimde, dengeli bir biçimde davranmak zorundayız. 

Bizim yapmak istediğimiz şudur: Biz demokrasiye inanıyoruz. Siz, bizim demokrasiye 
inandığımıza inanmayabilirsiniz; ama biz inanıyoruz; zaman bunu gösterecektir. Bu tür seslerin, 
böylesi bir parlamentoda çıkması gerektiğine inanıyoruz. Hoşunuza gitmeyebilir, tasvip etmeye
bilirsiniz; ama, gereklidir, zorunludur, başka da seçeneği yoktur. Çağdaş olmak isteyen toplum
ların varmak istediği yer de budur. 

Buraya çıkıp, birtakım değerli sözcülerin, hatiplerin ifade ettiği bir şey var: Bir geleneksel 
devlet yapısı ifade ediyorlar, bir kabuk devlet yapısı; içi boş, niteliği çok az, niceliği olan bir 
devlet yapısı tarif ediyorlar. Var mı o değerli sözcüler, çıkıp buraya demokratik, çağdaş bir 
devletin nasıl olduğunun tanımını yapsınlar da, biz, o tanıma göre neresindeyiz hep beraber bir 
bakalım, bir görelim kendimizi; bir denetleyelim, bir teste tabi tutalım; ama, çıkıp burada ulus 
devlet, geleneksel devlet yapısını savunmakla bu tür bir düşüncenin, bu ülke yönetiminde 
olmasıyla bu ülke bir yere varamayacaktır diye düşünüyoruz. O nedenle, demokratik bir devleti, 
insan haklarına saygılı bir devleti, herkesin, her düşüncenin kendisini ifade etme özgürlüğü olan 
bir devleti ifade edip tanımlamak zorundayız ki, o zaman bu Parlamentonun, o devletin veya biz
lerin, bu tanımın içinde yerimizin, konumumuzun ne olduğunu da hep birlikte görelim diye 
düşünüyorum. 

Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili olarak, bundan sonra, oyunuzu olumsuz veya olum
lu kullanın deme anlamı da kalmadı, temayülünüz belli oldu, ortaya da çıktı; ama bunu her 
seferinde çıkıp söylemeyi de tarihî bir görev olarak kabul ediyoruz; çünkü, bizden, sonraki nesil
lerimiz, -mutlaka bir gün kısmet olacaktır, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tutanaklarını açıp 
okuyacaklardır- kimlerin ne söylediğini, gelişen o koşullarda, o zamanki süreçte daha iyi 
değerlendirme imkânı bulacaklardır. O nedenle de biz çıkıp söylüyoruz ve bu tarihî sorumluluk
larımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Mahmut Öztürk, buyurun. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; iki 

gündür burada gerçekten tarihî bir olay yaşıyoruz. Çünkü, Türk Milletinin tarihi o kadar acılarla 
ve kederlerle dolu ki, bunun ıstırabını burada bir defa daha yaşamak gerçekten beni üzüyor. Şöyle 
ki: iki gündür bu kürsüye gelen arkadaşların hepsi "Güreş'in baskısıyla, Millî Güvenlik Kurulunun 
baskısıyla, holdinglerin baskısıyla, patronların baskısıyla veya şunun bunun baskısıyla bizim 
dokunulmazlıklarımızı kaldırıyorsunuz" diyorlar. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şunu bütün samimiyetimle söylüyorum: Hiçbir Allah'ın kulu, ne 
Sayın Başbakanım veya bir başkası veya bir milletvekili arkadaşım, "gel de dokunulmazlıkların 
kaldırılması hususunda şurada oy ver" demedi bana. Ağzımın orucuyla ve bir milletvekili şeref ve 
haysiyeti içerisinde söylüyorum bunu; hiç kimse bize bu şekilde bir baskı yapmadı. 

Ben niçin oy veriyorum biliyor musunuz? Şunun için oy veriyorum: Üç günlük Kürt 
çocuğunu 11 santim uzunluğunda bir Kalaşnikof mermisiyle şehit eden PKK'yı kınamayanlara 
karşı oy veriyorum, Kürt çocuğunu şehit edenlere karşı oy veriyorum. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri) O çocuğun resmi de benim odamda asılı duruyor. 

Ayrıca, bu Yüce Meclis, İstiklal Savaşını, bağımsızlık savaşını, 1915'ten beri ve fiilen 1919-
1920'den beri "Türkiye Büyük Millet Meclisi" adı altında, Birinci Meclisten beri, Fransız'a karşı, 
Yunan'a karşı, İngiliz'e karşı, İtalyan'a karşı, Rus'a karşı vermiş bir Meclistir. Yani, bu kadar, 
bağımsızlık onuruna düşkün bir Meclisi, "onun veya bunun baskısı" adı altında suçlamak çok 
büyük bir haksızlıktır. Yani, baskı altında olduğunu bilerek bu Meclise girmek çifte standart değil 
mi? Güreş Paşa yeni mi çıktı, bu ordu yeni mi çıktı, suçladığınız sermaye Türkiye'de yeni mi 
vardı?.. Bu haksızlıktır. 

Ayrıca kimin kimin gündeminde olduğu, Bayan Mitterrand ya da Bay Mitterrand'ın kimi 
aradığımdan belli oluyor. Onun için, hiç kimse çıkıp da, bu Meclisi şunun ya da bunun baskısı 
altında diyerek suçlamasın. İnanıyorum ki, hiçbir arkadaşım, kimsenin baskısı altında kalmadan, 
hür iradesini kullanıyor burada. 

Değerli arkadaşlar, bu millet sahipsiz değildir. Bu Meclis, bu milletin, 74 yıldan beri millî 
birlik ve bütünlüğünün sembolüdür. Hiç kimsenin bu Meclisi küçük düşürmeye hakkı yoktur. 
Şunu samimiyetimle söylüyorum: Bu Meclis, arkadaşlarımız, hür iradesiyle ve hatta 
Başbakanımızın burada olmamasına rağmen bu iradelerini kullanıyorlar; Başbakanımız burada 
olsa, belki baskı var denebilir. Vicdanen de, bu konuda oyumu kullandığım için, aleyhlerine 
oyumu kullandığım için müsterihim. Millet bizden bunu bekliyor. Meclis bugün için vardır, 
Meclis başka ne gün için lazım olacak?.. 

Onun için, değerli arkadaşlar, hiç kimse buraya çıkıp da Meclise laf söylemesin. 
Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın milletvekilleri, dünkü birleşimde zabıtlara geçen ifadesiyle de hatırlanacağı gibi, Sayın 

Leyla Zana da kürsüden savunma yapmayacağını ifade etmişlerdi. Bu durumda, raporla ilgili 
görüşmeler tamamlanmıştır. . 

Şimdi, komisyonun raporunu oylarınıza sunacağım. 
Komisyon raporu, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına dairdir. 
Komisyon raporunu kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu kabul edilmiş ve 

böylece, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar 
verilmiştir. 

D) ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ MAHMUT ALIN AK HAKKINDA 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, 589 sıra sayılı Basmayazmın 54 üncü sayfasında 

yer alan, Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak hakkındaki, Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, 182 karar No.lu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum : Raporun okunmasını, Jcabul eden

ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Rapor üzerinde söz talebi?.. Yoktur. 
Sayın Almak; buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dün, bu kürsüye, 

koltuğumun altında kocaman bir dosya ile geldim; kendimce büyük emekler harcayarak, 3 
dosyamla ilgili olarak savunma hazırlamıştım. Sayın Kurula gelecektim, isnat edilen suçım ne 
kadar hayalî, ne kadar gerçek dışı olduğunu ortaya koyarak, Sayın Kurulu aydınlatmaya ve 
doğruya vardırmaya çalışacaktım; ancak, dün yaşadıklarımız, Sayın Mezarcı'nın başına gelenler; 
daha dokunulmazlığı kaldırılmadan, yani milletvekilliğine ilişkin bütün, haklan devam ederken, 
kanun dışı ve Anayasa dışı bir şekilde gözaltına alınması, Sayın OrhanDoğan'ın, televizyon 

ekranlarına yansıyan görüntüleri ve hiçbir ülkede görülmemiş bir biçimde, Parlamentonun polis 
ablukası altına alınması karşısında, artık, bu savunmayı serdetmcnin, bunda ısrar etmenini Sayın 
Kurulu aydınlatmanın mantığı da kalmadı, anlamı da kalmadı; çünkü, irade oluşmuş, dokunul
mazlığın kaldırılmasına karar verilecek ve bugün basından okuyoruz, daha Sayın Kurul toplan
madan karar verilmiş; sınır kapılarına fakslar çekilmiş* milletvekillerinin yurtdışına çıkmaları 
yasaklanmış. 

Şimdi, söyler misiniz bana, bu milletvekillerinin -Sayın Mezarcı dahil- ve şu anda dokunul
mazlığı kaldırılan bizlerin kaçma gibi bir düşüncesi olsaydı, zaten kaçardık, cebimizde pasaport
larımız var, çıkar giderdik; ama, ben her zaman söylüyorum, altını bir defa daha çizerek vurgula
mak istiyorum: Bizim adresimiz ne Clinton'dur ne Kohl'dür ne de YeItsin'dir...'(DYP sıralarından 
"Mitterrand'dır" sesleri) Bizim adresimiz ne de Mitterrand'dır... Bizim adresimiz Kürt ve Türk 
insanıdır. 

OSMAN SEYFİ (Nevşehir) — Sizin adresiniz Apo,Apo... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Adresimiz bellidir. Kafanızdaki önyargıları aşmanız 

mümkün olmuyor; birtakım beyinler betonlaşmış, gördüğüm kadarıyla,. 
Değerli arkadaşlarım, demokrasicilik oyunu bitti... 
MEHMET CEBİ (Samsun) - Senin için bitti. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Gerçekten bitti; perde kapandı... (DYP sıralarından 

gürültüler) ' " ; 
BAŞKAN - Bir dakika, Sayın Almak... ' 
Sayın milletvekilleri, hatibin sözünü kesmeyin efendim. 
Devam edin. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Şimdi, bir meclis düşünün, demokrasinin.kalesi olması 

gereken, kanun hâkimiyetinin ana kaynağı ve göstergesi olması gereken Mecliste, Anayasa ve 
yasalar askıya alınıyor, yok sayılıyor; düşünün ki, dokunulmazlık kararı çıkıyor; dokunulmazlık 
kararı daha kesinleşmeden ve ilgili mercilere bildirilmeden milletvekilleri gözaltına alınıyor. E 
peki, Anayasanın 85 inci maddesini ne yapacağız? 85 inci madde açık..; Dokunulmazlığın 
kaldırılması halinde prosedür işliyor; süreç tamamlanmıyor. Dokunulmazlığınız kaldırıldığı 
zaman ne yapacaksınız? Önce itiraz edeceksiniz, bir haftalık süre içerisinde Anayasa Mahke
mesine gideceksiniz. Anayasa Mahkemesi, 15 günlük bir süre içerisinde karar verecek, 
bu süreç tamamlanıp, karar kesinleştikten sonra ancak Resmî Gazetede yayımlanır ve daha sonra 
da gereği neyse yapılır. Şimdi, bir kanun çıkardık buradan, Cumhurbaşkanının onayından geçme
den kanunu Resmî Gazetede yayımladık!.. Böyle şey olur mu?.Böyle bir kanun yürür mü? Böyle 
bir kanun, eksik bir kanun olmaz mı? Elbette ki olacaktır. Burada farklı.bir tavır içerisine girilmiş, 
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bu karar daha Resmî Gazetede yayımlanmadan önce milletvekili gözaltına alınıyor. Yani, 
Parlamento icranın ardından sürükleniyor. Gözaltına alınıyor milletvekili ve karar apar topar mü
kerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanıyor, yürürlüğe konuluyor ve böylece Anayasa 
Mahkemesine başvurma hakkı da, anayasal bir hak ortadan kaldırılıyor, fiilen ortadan kaldırılıyor. 

Şimdi, ben bu dokunulmazlığı kaldırılan öteki arkadaşlar, Parlamentonun dışına adımımızı 
atar atmaz gözaltına alınacağız. Peki söyler misiniz bana, nasıl itiraz edeceğiz? Bu, anayasal bir 
hakkın ihlâli değil midir? Dolayısıyla, Anayasanın ihlâli değil midir? Düpedüz ihlâlidir. (DYP 
sıralarından gürültüler) Ama, hayır, eğer güçlü iseniz, neresinden da sizsiniz, yasa da sizsiniz... 

Değerli arkadaşlarım, az önce bir arkadaşımız yine vurguladı; bir memur suç işliyor, 
hakkında lüzumu muhakeme kararı veriliyor; yani yargılama izni veriliyor. Bu memurla ilgili son 
soruşturmanın açılabilmesi için, yani, kamu davasının açılabilmesi için bile bu kararın 
kesinleşmesi gerekiyor. Yani, itiraz prosedürünün işletilmesi gerekiyor. Düşünün ki, bir memura 
tanınan haktan, bir milletvekili yararlanamıyor; ne kadar acı! Daha doğrusu, yararlandırılmıyor; 
Anayasa hiçe sayılarak, hatta hatta ayaklar alıtna alınarak ve Parlamento da kullanılarak, memu
run sahip olduğu haklar milletvekiline fazla görülüyor. 

• Az önce de arz ettiğim gibi, gözaltına alınacağız. Ancak, hepinizin bildiği gibi, soruşturma 
evrakı fezleke aşamasına gelmiş. Daha doğrusu, fezlekeye bağlanmış ve iddianameye bağlanarak, 
iddianame tanzim edilerek kamu davasının açılması sürecine girilmiş. Bu aşamadan sonra polisin 
ilişkisi kesilmiştir, dolayısıyla, doğrudan doğruya savcılık yetkilidir, DGM savcısı ifadelerimizi 
alacaktır, isterse serbest bırakacaktır, isterse tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edecektir. 

Oysaki, yapılmak istenen şey farklı. Terörle Mücadele Şubesi bizi gözaltına alınacak. Niye 
alacak? Sorgulama yapmak üzere alacak. Oysaki, evrak tamamlanmış, sadece ifademize ihtiyaç 
var. Niçin DGM savcısı ifademizi almıyor? Niçin 15 gün Terörle Mücadele Şubesinde kalacağız? 

Ha, işin altında başka şeyler var. Ben açıkça söylüyorum, zabıtlara geçmesi için de burada 
belirtmek istiyorum. Biz, ağır işkencelerden geçirilme endişesi içerisindeyiz; bence çok ağır 
işkencelere uğratılacağız. (DYP sıralarından, "korkma, korkma" sesleri) 

Hayır, hayır; korkum yok. Ona psikolojik olarak kendimi, kendimizi hazırlamışız. Çok ağır 
işkencelerden geçireceğiz; bu, açık, bu işin mantığı budur. Yoksa, Terörle Mücadele Şubesi bir 
milletvekilini nasıl sorgular? 

Şimdi, söyler misiniz bana; açın dosyaları inceleyin, konuşmamın dışında ne var? Ki, 
konuşmaların çoğu da çarpıtılmış, cımbızlanmış bir sürü cümle. Şimdi, konuşan bir insan, yani 
düşüncelerini ortaya koyan, dahası, Parlamento kürsüsünde söylediği sözleri dışarıda sarf eden bir 
insan nasıl terörist olabilir? Gasp mı yapmışız, adam mı öldürmüşüz, ne yapmışız? Ha, terörist 
olarak yargılanacağız ve mahkûm edilmeye çalışılacağız, işkence göreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, çok vahim bir durumla karşı karşıyayız... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam edin, toparlayın efendim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Dokunulmazlığımız 3 dosya ya da 4 dosyayla sınırlı 

olarak kaldırılacak. Konuları belli. Oysaki, uygulama farklı. Sanki, milletvekilliğimiz düşürülmüş 
gibi ters bir uygulamayla karşı karşıyayız; çarpık bir mantıkla ve uygulamayla karşı karşıyayız. E, 
dokunulmazlığımızın kaldırılmasıyla yargı yolu açılmamış mıdır? Açılmıştır. Buyurun yargıya 
gidelim, DGM savcısı ifademizi alsın, bizi mahkemeye çıkarsın. Ne isteniyor? Yok, ille de polis 
soruşturmasından geçeceksin, eziyet göreceksin, haksızlığa uğrayacaksın ve -geçen gün de belirt
tiğim gibi- bu Parlamento, üyelerini, bileklerine kelepçe vurarak işkenceye gönderiyor. Bu anlam
da da Parlamentonun dünden bu yana aldığı kararlar tarihî kararlardır. 
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Değerli arkadaşlarım, 7 asker ve 1 savcıyı öldürmekten sanık bir köy korucusunu konuk 
ettiği için yetkili mercilere başvurmadığı için Emniyet Genel Müdürü hakkında ben şikâyetçi 
olmuştum; Aydın İlter hakkında şikâyetçi olmuştum; ama, şimdi eline düşeceğim. Ne yapacaktır 
Emniyet Genel Müdürü? Gereğini yapacaktır tabiî ki... 

Ben bu sabah Sayın Vefa Tanır'a da ifade ettim arkadaşlarımla birlikte; Sayın Meclis 
Başkanına da ifade ettim. Madem ki yargı yolu açılmış yargıya gidelim. Yok, eğer yargıya git
memiz konusunda bize bir güvence verilmezse ben şahsen burada bekleyeceğim. Buradan tartak
lanarak, sürüklenerek, dövülerek alıp götürüleyim. Hiç olmazsa işkence ve dayak burada başlasın. 

Bu nedenle, Meclis Başkanımız, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanınca doğrudan doğruya 
.savcılığa çıkarılma konusunda, yargıya çıkarılma konusunda herhangi bir güvence verilmediği 
takdirde ben bu kuliste bekleyeceğim. Arkadaşlarımın düşünceleri ne onu bilmiyorum, ben bu 
kuliste bekleyeceğim. Gelirler güvenlik güçleri, beni yerde sürükleyerek, döverek, tartaklayarak 
götürürler; o hiç sorun değil, ama, bu güvence sağlanırsa, ben, arkadaşlarımla birlikte, şu anda, az 
sonra DGM savcısına gitmeye hazırım, hazırız. 

Sayın Başkan, Sayın Vefa Tanır "Bizim kolluk güçlerimizle sizi gönderelim" şeklinde bir 
beyanda bulundu. Bu yeterli değil. Bu kolluk kuvvetleriyle, Meclisin kolluk kuvvetleriyle 
gideceğiz, DGM savcısı, bizi yine Terörle Mücadele Şubesine gönderecek. Yani değişen bir şey 
olmaz. Bu nedenle7bu sürecirTsağlam bir güvenceye bağlanması-gerekir-diyc-düşiinüyorum. 

BAŞKAN — Bitirin efendim, lütfen... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bu söylediklerim, dünden bu yana gelişen ve büyük bir vehamet arz eden, dün de belirttiğim 

gibi, bir trajediye dönüşen gelişmeler üzerine ortaya koyduğum düşüncelerdir. 
Dikkat ederseniz, bana isnat edilen suçla ilgili olarak herhangi bir beyanda da bulunmadım; 

çünkü, değişen bir şey olmayacak. Büyük emekler harcayarak savunma hazırlamıştım; ama, 
hazırladığım savunmayı burada sunma ihtiyacını ve gereğini de hissetmiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Rapor üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Bu Meclisimiz içinden bazı bakanlar çıktı. 

Bu bakanlardan bir tanesi de Sayın Adalet Bakanı. Zatı âliniz, akşam, Meclis adına, milletvekilleri 
adına bilgi vermek üzere Sayın Adalet Bakanını da buraya davet ettiğiniz halde acaba mazeretleri 
veya gelmeme, bilgi vermeme sebebini zatı âlinize izah ettiler mi? Ben bunu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Şu saate kadar Sayın Adalet Bakanından, onun dışında da mensup olduğu 
grubun sayın başkanvekilinden... 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Gruba niye soruyorsunuz? İki gündür aynı şeyi 
yapıyorsunuz; Başbakana sorun. 

BAŞKAN — Şimdi izah edeceğim. 
... Meclis Başkanlığımıza herhangi bir bilgi gelmemiştir. 
Gruba niye söylediğime gelince: Akşam dedim ki, "Sayın Başbakan veya Sayın Başbakan 

Yardımcısı burada olsaydı, kendilerinden Adalet Bakanını buraya davet etmelerini arz ve rica ede
cektim. Olmadığına göre..." 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Sayın Başbakan gelsin, bilgi versin. Hükümet adına 
Sayın Başbakan gelip bilgi versin. 
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BAŞKAN — Efendim, dikkat ederseniz, o saatte siz de burada idiyseniz, sayın milletvekil
leri, Sayın Adalet Bakanının gelmesi konusunda ısrarcı oldular; Sayın Başbakanı talep etmediler. 
Ben de bunun üzerine "Mademki bu iki mühim şahsiyet bu sırada burada değil, hiç olmazsa, 
Sayın Adalet Bakanının mensup olduğu grubun başkanvekili buradadır kendilerinden milletvekil
leri adına rica ediyorum, Sayın Adalet Bakanını, bu gece, Ankara'daysa, bulup davet etsinler; 
değilse yarın sabah gelip Meclise bilgi verme konusunda tekrar ricacı oluyorum" dedim. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Hükümetin başını çağır. Hükümetin başı Başbakan. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümetin başını çağıracaksanız, ortağı sizsiniz, siz çağırırsınız. Ben 

Meclis Başkanvekili olarak oturumda gerekli olan bakanı çağırıyorum. Sizin ortaklık meselenize 
beni karıştırmayın lütfen. O kendi sorununuz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın Öztaylan, acaba sizi aydınlatabildim mi efendim? 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Adalet Bakanı nerede? Hayatî meseleler görüşülüyor... (SHP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Şimdi, Komisyon Raporunu oylarınıza sunacağım. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Efendim, bir konunun zapta geçmesini istiyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Sayın Almak yerinden bir şey ifade ediyor... Sayın mil

letvekilleri, sayın Koalisyon ortakları, münakaşanıza biraz ara verebilir misiniz. 
Raporunu görüştüğümüz sayın milletvekili, yerinden zapta geçirmek üzere bir arzda 

bulunuyor. 
. "' • Buyurun. • 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Terörle Mücadele Şubesince sorgulanmamızın yapılması 
halinde beyanda bulunmayacağımı arz etmek istiyorum. Sadece bu hususun tespitini talep ediyo
rum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI ÜYELERİNDEN KURULU KARMA 
KOMİSYON ADINA COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bizi ilgilendirmez o. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Şu anlamda; çünkü, içeride neler olup biteceğini şu anda 
bilmiyoruz; fakat, beyanda bulunmayacağım; oluşacak bir beyanın da tarafıma ait olmayacağını 
şimdiden belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Almak, burası ne ilk sorgu müessesesi ne de mahkeme; burası yasama 
organı, söylediğiniz sözle Meclisin hiçbir ilgisi yok. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Biliyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Biliyorsanız niye söylüyorsunuz? 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Bir katkısı olur diye. 
BAŞKAN — Mahkemede söylersiniz. 
Komisyon Raporunu oylarınıza arz ediyorum : Komisyon Raporu, Şırnak Milletvekili 

Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dairdir. 
Komisyon Raporunu kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon Raporu kabul edilmiştir ve 

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiştir. 
(DYP ve SHP sıralarından karşılıklı konuşmalar) 

Sayın Grup Başkanvekilleri, ara vereyim mi efendim? Münakaşaya devam edecekseniz ara. 
vereyim. (DYP sıralarından "hayır" sesleri) 
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O zaman, lütfen, gruplarınıza sahip olun, müzakerelerin seyri bozulmasın. 
E) MARDİN MİLLETVEKİLİ AHMET TÜRK HAKKINDA 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, 589 sıra sayılı basmayazımızın 59 uncu sayfasında 

yer alan Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkındaki Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyonunun 183 Karar No.lu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum : Komisyon Raporunun okunmasını 

kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon Raporunun okunması kabul edilmemiştir. 
Buyurun Sayın Aydar; konuşma süreniz 10 dakikadır. 
ZÜBE¥İR-AY-DARr{SHrt)— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, hepi

nizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, iki gündür burada bir kısım arkadaşlarımızın dokunulmazlık dosyaları 

görüşülüyor. 7 arkadaşımızın dosyaları, genel olarak Kürt meselesine değindikleri için, bu konuda 
bazı düşünceler beyan ettikleri için, bu vesileyle huzurunuza gelmiştir, bu vesileyle haklarında 
takibat yapılmıştır. 

Şimdi, şöyle geriye dönüp bir baktığımızda, Ortadoğu'nun yapısına baktığımızda, 
Ortadoğu'da tarih boyunca çeşitli medeniyetler yaşamış; ama, şu anda Araplar, Türkler, Farslar ve 
Kürtler, 4 büyük halk topluluğu yaşıyor; başka halklar da var ama, 4 büyük ayak var, 4 büyük 
halk topluluğu var. Ortadoğu haritasının oluşmasında, Ortadoğu'nun bugünkü şekillenmesinde bu 
toplulukların büyük payları vardır, emekleri vardır. Bu bölgeye, geçmiş tarihte yapılan dış müda
halelere karşı -açın tarihe bakın- Kürtler her zaman ön saflarda yer almışlardır. Haçlı seferlerine 
bakın. Filistin'den Haçlıları kim çıkardı? Daha Birinci Dünya Savaşı döneminde, İngilizler, 
Fransızlar bütün Arabistan'ı işgal ederken, oralarda ciddî bir direnmeyle karşılaşmazlarken, 
Araplar onlara destek olurken, İngilizler, Fransızlar, Kürdistan sınırında durdurulmuşlardır. İngi
lizler, Irak'la; Fransızlar, Suriye ile olan bugünkü sınırlarımızda durdurulmuşlardır. Antep, Urfa, 
Maraş savunmaları, bu Mecliste destanlar yaratmıştır. 

Doğu Anadolu'nun kuzeyinin işgal edilmesinde, Ruslara karşı direnme olayı, onların geri-
letilmesi ve o bölgenin kurtarılması yine Kürtlerce kazanılmıştır. 

Yine tarihe baktığımızda, Anadolu Türklüğünün üç önemli günü vardır; var olup olmama 
günleri vardır. Birincisi, Malazgirt olayıdır. Bizans ve çeşitli tarihlere baktığımızda "Kürtler 
savaşa girdiğinde savaşın- kaderi değişiyor" diye yazar. Malazgirt'te bu zafer kazanılıyor ve 
Anadolu Türklüğü buradan başlıyor. 

İkincisi, 1514 yılında başlayan Çaldıran olayı vardır; Yine Anadolu Türklüğü bir ölüm kalım, 
bir var olup olmama mücadelesi veriyor. Yavuz'un, Kürt beyleriyle anlaşmaları vardır ve burada 
İran Şahı'na karşı, İran'a karşı bu zafer Kürtlerin desteğiyle kazanılmıştır. 

1919'da başlayan Cumhuriyetin kuruluş temellerinde, yine, direniş, Kürt bölgesinde 
başlamıştır; Erzurum'dan başlamıştır, daha sonra batıya kadar gelmiştir. 

Bu ülkenin oluşmasında, bu ülkenin bugünlere gelmesinde emeğimiz vardır. Biz bu ülkenin 
düşmanı değiliz. Bu ülkeyi bölmek de istemiyoruz. Yalnız, bu ülkenin gerçekleri vardır! ~ 
Ortadoğu'nun gerçekleri vardır. Biz, bu ülkede Kürt halk gerçeğinin, haklarıyla birlikte var olması 
gerektiğine inanıyoruz; Türkiye'nin en büyük problemi de budur. Bu problem hallolmadıkça, bu 
konu hallolmadıkça Türkiye'de istikran bulmak mümkün değildir. 

İşte ekonomi... Sayın Başbakan, yılbaşından sonraki bir pazar sohbetinde, bu iş için bugüne 
kadar 800 trilyon lira harcandığını söylüyor. 800 trilyon lira Türkiye'nin tüm dış borçlarını 
karşılayabilecek bir paradır. Nitekim, ekonomi, bu nedenle şu anda bu kadar sıkıntı içerisindedir. 
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Türkiye, bu sorunu halledemediği için, ne Bosna'da ne Karabağ'da ne de Azerbaycan'da 
tutarlı ve onurlu bir dış politika yürütemiyor. İşte Rus askerleri Bosna'da, işte Rus askerleri dün 
Karabağ'da ve Azerbaycan'da, Türkiye'nin ilgi alanı içinde ve Türkiye'nin hayatî meselelerinin 
olduğu yerlerde, Türkiye kendi iç istikrarını sağlayamadığı için buralara müdahale edemiyor, 
buralara giremiyor. 

Bu mesele halledilmedikçe, "Adriyatik'ten Çin Denizine Kadar" denilen laflar havada kalır. 
Ama, biz bu sorunu, burada oturup birlikte tartışabilirsek, bu sorunu, demokratik ölçüler 
çerçevesinde halledebilirsek, Türkiye, Ortadoğu'nun Orta Asya'nın, Balkanların, dünyanın sayılı 
ülkeleri içinde yerini alır; Birleşmiş Milletlerde de, diğer ülkeler gibi veto hakkına sahip bir ülke 
durumuna gelir. O zaman işte Karabağ'da, Bosna'da onurlu bir dış politika yürütebilir, o zaman 
tavır koyabilir. 

Türkiye'nin içi kanadığı sürece, başkalarının karşılayabileceği sorunlar olduğu sürece 
Türkiye'nin bütün dış politikası ipotek altında kalır, ekonomisi de çöker. O açıdan, meseleye 
başka türlü bakmayalım. Biz birlikte yaşıyoruz. Sorun, hepimizin sorunudur. Sorun, birkaç mil
letvekilinin dokunulmazlığı sorunu değil, genel bir bakış sorunudur. Eğer, bu işi konuşabilirsek, 
ne istediğimiz ortadadır; insanca yaşamak istiyoruz, biz kendi kimliğimizle, özgürce, bu ülkede, 
bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak yaşamak istiyoruz. Fazla bir şey istediğimiz yok. (DYP 
sıralarından "Milletvekili oldun" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
ZÜBEYİR AYDAR (Devamla) - Evet, milletvekili olduk; ama, işte bugün "Kürt" dediği 

için milletvekilimiz cezaevine gidiyor. Bu da bir gerçeğimizdir. Mesele buradadır. 
Bu vesileyle hepinizi sağduyuya davet ediyor, saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Türk, söz talebiniz var mı efendim? 
AHMET TÜRK (Mardin) - Evet. 
BAŞKAN - Buyurun. 
AHMET TÜRK (Mardin) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Ben dün çok kısa bir konuşma yaptım. Konuşmalarımda da genel bazı şeyleri söylemek iste

dim. Görebildiğim kadarıyla, zabıtlara geçsin diye, benimle ilgili gündeme gelmiş olan dosyalar
dan ÜÎTaz Söz etrrrck istiyorum. Nedir^ıı^osy^a^?-^tane~^Qsyam-Genel_Kurula geliyor. 
Bunlardan birincisi genel bir dosya, seçimlerde yaptığımız konuşmalar. Ben o seçim döneminde 
sadece Kızıltepe mitinginde bir konuşma yapmıştım. Fakat, savcılık bununla ilgili, hakkımda bir 
dava açmamış. Dosyanın içeriğine bakıyorum, benden bir kelime söz edilmiyor; ama, dosyada 
benim ismim var. 

İkinci dosya şudur : Amerika Birleşik Devletlerinde bir gezim vardı, tek taraflı da olsa bir 
ateşkes dönemiydi. Ben, bu ülkenin insanıyım. Bu ülkede kan dökülmesini istemeyen bir insanım. 
Ateşkesi, Türk halkı, Kürt halkı için çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyordum ve bundan 
dolayı dünyadaki... 

YILMAZ OVALI (Bursa) - Tek halk... '• . ; . 
AHMET TÜRK (Devamla) — Siz Öyle söyleyin, sizin söyledikleriniz dünya gerçeklerini 

değiştirmez, gerçekler hiçbir zaman dünya gündeminden kalkmaz, siz isterseniz "tek halk" deyin, 
ne derseniz deyin. Ben burada düşüncelerimi ifade etmeye çalışıyorum. 

...Bu kanın durması için, demokrasiye inanan, insan haklarına inanan herkesin bu kanı dur-
İmTîîîMrtçtrrrfeıııukıatik baskı umuru olarak ortaya-çıkmalar-ffli-istiyorduk. Bizim amacımız 
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buydu. Türkiye bu fırsatı kaçırmasın, belki bu kan, bu gözyaşı durur diye büyük bir özenle, büyük 
bir titizlikle bu çalışmaları yapmak istedik ve bunu dünyanın her yerine, Türkiye'de de, 
demokratik kitle örgütlerine, her yere taşıdık; "aman böyle bir fırsatı değerlendirelim..." 

Üçüncü dosyama bakıyorum : -Nevruz Bayramı. Ben Nevruzda Sayın Cumhurbaşkanına 
gidiyorum; bu bayram, bir barış bayramı olsun... Lütfen özen gösterelim, kan dökülmesin, hepi
miz çağrı yapalım. İnsanlar özgürce bayramlarını kutlayabilsin. İnsanlar neye inanıyorsa, o 
inancını rahatça yerine getirebilsin... Ben, parti bülteninde, genel başkan olduğum dönemde 
"Nevruz nedir, Nevruzun anlamı nedir, Nevruz nasıl bir bayramdır?" konulu bir yazı yazmıştım. 
Bundan dolayı da hakkımda 125 inci maddeden dava açılmıştı. 

Dördüncü dosyaya bakıyorum : 23 Nisan günü bütün siyasî parti genel başkanları bu 
kürsüde konuşma yaptı. Ben de o gün -Çocuk Bayramında- bir konuşma yapmıştım. O konuşmada 
şunu söylemiştim : "Bütün dünya çocukları gibi, Kürt çocukları da anadiliyle konuşabilsin, eğitim 
yapabilsin." Bu bir istemimdir, bir milletvekili olarak bu bir düşüncemdir. Bunun böyle olmasını 
istiyorum. Bundan dolayı 125 inci maddeden dava açılıyor ve dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkındaki dosyam buraya geliyor. Bunlar önemli değil, zaten kaldırılacağını çok iyi biliyorum, 
onun için söylemiyorum; ama, zabıtlara geçsin diye söylüyorum. 

Şimdi dünyada bir usul vardır; dokunulmazlıklar gelir, parlamento karar verir kaldırır; ama, 
bir yasama dokunulmazlığı kalkar, milletvekilliği sıfatı kalkmaz. Geçen gün arkadaşlarımız 
buradan "Nedir sizin telaşınız, yargı önüne gideceksiniz, eğer suçluysanız sizi tutuklarlar; değil
seniz aklanmış olursunuz" diyorlardı. Sayın ANAP sözcüsü arkadaşımız da aynı şeyleri söylüyor
du ve "Arkadaşlarımız aklansın" diyorlardı; ama, burada, apar topar, evimize gidip gelinceye 
kadar, daha dokunulmazlığımız kaldırılmadan bir milletvekili arkadaşımızın gırtlağına yapışılarak 
arabaya sokulması herhalde sizin söylediklerinize pek uymuyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararları elbette 
tartışılmaz; ancak bunun bir prosedürü vardır, bu kararın Resmî Gazetede yayınlanması gerekir. 
Şimdi geçmişe bakıyoruz, 1974 yılında bir af kanunu çıkarıldı burada; ama, hiçbir savcı, bu 
Meclisten bu yasa çıktı diye oradaki tutukluları tahliye etmedi, herkes kararın Resmî Gazetede 
yayınlanmasını bekledi, karar Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra işlemler sürdürüldü. Yine 
1960 yılında çok. önemli bir gün yaşanmıştı ve Türk-İş Genel Başkanı Nuri Beşer'in dokunulmaz
lığı kaldırıldı -ki, Türkiye'de dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri için en süratli bir şekilde 
hakkında işlem yapıldı- bundan 17 gün sonra yargı önüne çıkarıldı, yani 17 gün beklendi. 

Şimdi daha bizim dokunulmazlıklarımızın bir kısmının görüşüldüğü bir dönemde mil
letvekilleri kapının dışına çıktığında hemen gözaltına alınıyorsa, Txı~ gerçekten^üşündürttcüdtirr 

Benim söylemek istediklerim bunlardır. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (DEP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türk. 
Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Komisyon Raporunu oylarınıza sunacağım : Komisyon Raporu, Mardin Milletvekili 

Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dairdir. Komisyon Raporunu kabul 
edenler... Etmeyenler... Komisyon Raporu kabul edilmiş ve böylece Mardin Milletvekili Ahmet 
Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiştir. 

F) MUŞ MİLLETVEKİLİ SIRRI SAKIK HAKKINDA 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, 589 sıra sayılı basmayazının 65 inci sayfasında yer 

alan Muş Milletvekili Sırrı Sakık hakkındaki Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kuru
lu Karma Komisyonun 184 karar No. lu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
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Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun okun
masını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon Raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerinde, Mahmut Kılınç ve Mehmet Emin, Sever söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Kılmç. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bazı değerli arka

daşlarımız, bizim kendilerini suçladığımızla ilgili olarak birtakım iddialarla buraya gelip 
konuşuyorlar. Önce şunu söylemek istiyorum, biz kimseyi suçlamıyoruz. Hem buna gerek de yok, 
yani suçlamak için bir gerek de yok. Biz, var olanı söylüyoruz. Dün de söyledik, sizin için bir şey 
doğru olabilir, bizim için de başka bir şey doğru olabilir; ama, doğru, bilimsel olarak bir tanedir, 
iki tane olmaz. Ancak, mutlaka görüş farklılığımız var, mutlaka düşünce farklılığımız var ve bu 
nedenle de yorumlarımız farklı olacaktır. Onun için, şunu veya bunu şikâyet etmekle ilgili bir 
iddia ve bir düşünce sahibi de değiliz. 

Peki, neden bu dokunulmazlıklar bugün gündeme geldi? Türkiye'de ekonominin felce 
uğradığı ve önümüzde bir genel yerel seçim yaşayacağımız bir atmosfere girdiğimiz bir dönemde, 
neden bu dokunulmazlıklar gündeme geldi? Bunu yalnız Doğru Yol Partisi gündeme getirmiş 
olsaydı, belki bizim için kamuoyunda yaratılmış olan imajdan dolayı daha çok oy alma kaygısıyla 
yapıyor diye düşünürdüm; ama, buna Anavatan da katıldı; ama, Refah da katıldı. Dolayısıyla -
eğer olacaksa- parsayı bölüşecekler. O nedenle, daha çok oy almak kaygısıyla buraya getirilmiş 
bir çalışmanın sonucu değil. 

Bize göre, birtakım odaklar, birtakım merkezler bizim kellemizi istediler ve sizler de onun 
, için bunu buraya getirdiniz ve bunun için de bu dokunulmazlıklar,-Türkiye'nin çok kritik 
bulduğumuz bugünlerinde görüşülme imkânı buldu. 

Dün de bir arkadaşımız buraya çıktı söyledi -Allah söyletti diye düşünüyorum, biraz önce 
Sayın Türk de söyledi-1960 yılında, henüz askerî yönetimin sivil yönetime devredildiği, ama çok 
zamanın geçmediği günlerde, Turhan Dilligil ile Nuri Beşer'in dokunulmazlıkları kaldırılıyor. 
Sebep de şu : O zamanki askerî kesimin, askerî kanadın çok şiddetli baskı yapması sonucu bu 
dokunulmazlıklar Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getiriliyor ve o nedenle de 
kaldırılıyor; tutanaklar açık. Onlar bile, Sayın Türk'ün söylediği gibi, daha sonra böyle bir uygula
maya muhatap olmamışlar. Onlar bile, 15, 16, 17 gün sonra gözaltına alınmış, hatta gözaltına 
alınmamış, savcılığa götürülmüşler. Oysa, şimdi de buna benzer bir durum var; kafamdan, "acaba 
bu benzetmeyi niye yaptı?" diye düşünüyorum, o nedenle Allah söyletti diye düşünüyorum. 

Bir tespiti daha yapmak lazım : Bizim, dış ülkelere gidip, Türkiye'nin herhangLbir sorunun
dan veya derdinden dolayı şikâyette bulunduğumuz veyahut destek aldığımız, destek istediğimizle 
ilgili iddiaların hiçbirinin gerçek olmadığını açıkça ifade etmek isterim. Sebep de şu : Biraz önce 
de söyledik, dünya artık küreselleşiyor. Tüm ülkeler, "bu sorun yalnız benim iç sorumundur, siz 
karışamazsınız" demek durumundan çıkmıştır. İsteyebiliriz, böyle bir duygumuz olabilir, bunu 
savunabiliriz de, ama ne yazık ki dünyadaki .gerçek bu değil artık; hayatın kendisi bunun çok 
dışındadır. Öyle olmamış olsa, o zaman neden Avrupa ile entegrasyonu savunuyorsunuz? Peki, 
çıkıp, "Avrupa ile biz ekonomikman entegrasyona ulaşalım, böyle bir imkânı yakalayalım, 
siyaseten de istemiyoruz" derseniz, bunun gerçekliliği veya geçerliliği ne kadar-ehn^^feyHvben-
insan haklarıyla ilgili Avrupa ile entegre olmak istemiyorum; ama, ekonomikman entegre olmak 
istiyorum" derseniz, buna kim inanır? Üstelik bu geçerlilik kazanır mı, bu mümkün mü? Eğer 
çağdaş dünyayla entegre olmak istiyorsak, o zaman hem ekonomiyi hem siyaseti hem insan hak
larını, kısacası demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla entegre olmanın yollarını arayıp, kendi 
öz değerlerimizle bezendirerek bunu geliştirmek zorundayız. 

Yapılan ve yapılacak olan her şey, Türkiye'deki demokrasinin kurumlaştırılması için 
yapılıyor. Kimse bize iftira atma hakkına sahip değildir. Biz.bu ülkede insan haklarının geçerli 
olmasını istiyorsak, bunu kötü mü yapıyoruz?.. Biz bu ülkede demokrasinin kurumlaşmasını isti-
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yorsak, bu kötü bir şey mi?.. Ama, diyeceksiniz ki, "efendim, buyurun kendi aramızda 
tartışalım..." Buyurun, biz de istiyoruz, kendi aramızda tartışalım; bu şoven anlayışları bırakalım, 
bu ırkçı politikaları bırakalım, başından beri söylüyoruz. Zaten bu politikaların bırakılmaması, bu 
politikaların canlı tutulması buna neden oluyor. 

Dün Sayın Genel Başkan çok güzel bir benzetme yaptı; birleşik kaplar sorunu. Ben de bu 
demokratik mücadele ve şiddet mücadelesiyle ilgili bir benzetme yapmak istiyorum. Bir an 
düşünün, dünyadaki bütün kedileri öldürdünüz... Ortalığı kime bırakıyorsunuz? Kim çoğalacak? 
Lütfen bunu herkes kendine sorsun. Eğer siz demokrasi ve onunla ilgili olan bütün imkânları 
ortadan kaldırırsanız, o zaman antidemokratik, o zaman şiddete dayalı yöntemlerin daha etkin 
olmasını, daha geçerli olmasını bu haliyle sağlıyorsunuz, kendiniz sağlıyorsunuz. Bir başkasının 
çıkıp, "ben bunu istiyorum" demesiyle ilgili bütün koşulları siz kendiniz yaratıyorsunuz. Çünkü, 
bütün demokratik kanalları kapatmakla ilgili çok büyük bir uğraş içindesiniz. O halde, sonuç nere
ye varacak?.. Bunun sorumlusu, bunu isteyenlerdir; bunun sorumlusu, bu dokunulmazlıkları, bu 
Parlamentoda, bu şekliyle getirenlerdir. Açık söylüyoruz; bu, şiddeti; bu, antidemokratik uygula
maları; bu, antidemokratik anlayışları; bu, antidemokratik düşünceleri, yönelişleri daha da 
çoğaltacaktır; bunu görmemek mümkün müdür?.. 

Türkiye'nin bu kadar kritik günlerinde, bunu getirip, bu şekliyle tartışıp, ondan sonra da "ben 
başardım, ben Türkiye'nin sorununu hallettim" diyerek, bir rahatlığa kavuşmak mümkün müdür?.. 
Bu, asla ve asla mümkün değil; çünkü, nihayet hayatın kendisi var, hayatın dayatmaları var; hep 
beraber yaşıyoruz. Bir ülkede bu hadiseler, otuz kırk insanın hayatına mal oluyorsa, hepimiz 
düşünmek zorunda değil miyiz?. Bu yalnız bizim mi sorunumuz?.. Eğer bu sorun, altmış milyonun 
sorunuysa, altmış milyonun temsilcisinin içinde bulunduğu bu Yüce Meclisin sorunudur; çok 
sağlıklı, sağduyulu ve demokratik bir platform yaratarak, bu şekildeki tartışmaları öne çıkararak, 
bu şekildeki anlayışları ve yönelişleri de öne çıkararak tartışmak ve çözüm bulmak zorundadır. 
Yoksa, bizim dokunulmazlıklarımızı kaldırıp, sesimizi kesmekle hiçbir yere varamayacaksınız. 

Düşünün, 22 gün sonra veya bir ay sonra benim mensubu bulunduğum parti kapatılacak ve 
benim milletvekilliğim bitecek. İşte, şurada yirmi veya yirmibeş gün kaldı. Bir yıl sonra 
görüşelim; bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra görüşelim; eğer gerçekten, bizim bu Parlamentodan git
memizden sonra siz bu sorunları çözmüşseniz, "helal olsun" diyeceğiz, "demek ki biz bilemiyor-
muşuz, demek ki biz yanılmışız" diyeceğiz; ama hep beraber göreceğiz, hep beraber yaşayacağız. 
Çözemeyeceksiniz, bu anlayışlarla çözülemez; bu, mümkün değil; dünyada bunun örneğini hiç 
kimse çıkıp bu kürsüden veremez; bu, bilimsel değil. Biraz önce söyledim, dünyadaki bütün kedi
leri öldürürseniz fareler çoğalır. Bu, bilimsel değil, asla ve asla bilimsel değil. 

O nedenle, bu davranışı tasvip etmek, bu davranışınızı demokratik bulmak asla mümkün 
değil. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mehmet Emin Sever, buyurun. , ' 
MEHMET EMÎN SEVER (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 7 milletvekilinin 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili konuşmak istiyorum. Bu nedenle, sizlere, 
saygılarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Yetmiş yıldır, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri resmî ideolojinin sert ve tavizsiz destekçileri 
olmuşlardır. Kürt halkı yok sayılmıştır, Kürtçe yasaklanmıştır. Resmî ideolojinin baştan beri yok 
saydığı Kürt kesimi, günbegün büyüyen bir güvensizlik duygusuyla ulus ve toplum 
bütünlüğünden uzaklaşıyor. Bu konuda demokrasiyi, temel hak Ve özgürlükleri biraz aşmak 
isteyenler, bölücülükle suçlanmış ve en ağır cezalara çarptırılmışlardır; tıpkı bugünkü gibi. 
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Dünyamızın geldiği bugünde, evrensel ve küresel düşüncelerin alabildiğine geliştiği, AGİK 
ve Paris Şartı gibi uluslararası antlaşmalarla hakların ve azınlıkların, demokratik hak ve özgürlük
lerin garanti altına alındıkları ve Türkiye'nin de taraf olduğu, imza attığı bu antlaşmalara 
uymalarını istiyoruz. Bunu, hem Türkiye'nin selameti için, hem de Kürt halkının insanca yaşamını 
sağlaması için istiyoruz. 

Kürt halkı, kimliğine sahip çıkma konusunda isteklidir. Bunun için de, demokrasiyi işlemeye 
zorlamaktadır. Buna karşı siyasî iktidarlar ve devlet, bu tip uğraşları ve mücadeleleri, ülkenin bir
lik ve bütünlüğüne engelmiş gibi göstermeye, hem de elindeki devlet imkânlarıyla uğraşmaktadır. 
Oysaki, Kürt halkının demokratik hak ve özgürlük talepleri, ülkenin bütünlüğüne engel değil; 
aksine, birlik ve bütünlüğünün temel şartıdır. 

Devlet politikasının, Kürt sorununda ve diğer bütün alanlarda çağı yakalamayı hedef alan, 
kapsamlı bir yeniden yapılanma programına ihtiyacı vardır. Devletler ve milletler, o halkın aslî 
unsuru olan, bir halkın temel hak ve özgürlüklerine, demokratik taleplerine, kimliğine, diline, 
inancına, kültürüne saygı duyduğu ve bunu sağladığı sürece zemini sağlam ve sürekli olur. 
Örneğin, Bulgaristan'da devlet, kendi içindeki vatandaşı olan Türk halkının diline, kültürüne, 
kimliğine, eğitimine, geleneklerine ve çocuklarına koydukları isimlerine müdahale ettiği zaman, 
engel olmak istediği zaman, baskı yapmaya başladığı zaman, ülkesinin birlik ve bütünlüğü tehlik
eye girmiştir. Ama, yönetim değiştikten sonra Türk kimliğine ve demokratik değerlerine, hak ve 
özgürlüklerine saygılı olduğu zaman ülkenin birliği yeniden sağlanmıştır. Buna benzer örnekleri 
artırmak mümkündür. Bir örnek daha vereyim. 

M. HALUK MÜFTÜLER (Denizli) — Bulgaristan'daki azınlık, Türkiye'deki azınlık değil... 
Ne biçim konuşuyorsun! 

M. EMİN SEVER (Devamla) — Ona geleceğim efendim. 
Bugün, Türkiye'de yaşayan birkaç yüzbin nüfuslu Ermeni, Rum ve Yahudi vatandaşlarımız, 

kendi okullarını açabilmekte, ibadetlerini yapabilmekte, çocuklarına istedikleri isimleri koya
bilmektedirler. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Onlar azınlıktır... Biz aslî unsuruz yani... 

M. EMİN SEVER (Devamla) -r Efendim, müsaade ederseniz, ben onu söyleyeceğim... 
Acaba bunlara bu serbestinin verilmesi ülkenin bölünmesine mi neden olmaktadır; yoksa bu 

gayrimüslim insanlar yaşadıkları bu ülkeyi daha mı çok sevmektedirler? 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Kürtler azınlık değil Türkiye'de. 
M. EMİN SEVER (Devamla) — Peki Kürtler, bu ülkeyi sizlerle birlikte savunan, ülkenin 

her köşesinde, Çanakkale'de, doğuda, Kıbrıs'ta kanlarını döken, eti kemiği birbirine karışmış bu 
insanlar, kendi kültürlerini geliştirmesi, demokratik hak taleplerinin yerine getirilmesi için dinini 
mi değiştirmelidir? Bunların Hıristiyan, Yahudi veya Rum olması mı gerekiyor? Aslî unsur olan 
bu halkın kimliğini, yaşam şartlarını niye zorluyorsunuz, niye baskı altına alıyorsunuz? 

Sizinle beraber savaşan, sizinle beraber Kıbrıs'ta, Kore'de, İstiklal Savaşında ölen insanlar... 

HALİL DEMİR (Aksaray) — İnkâr eden var mı onu? 
M. EMİN SEVER (Devamla) — Kürtleri yalnız savaşta mı ortak kabul edeceksiniz?.. 
HALİL DEMİR (Aksaray)— İnkâr eden var mı onu? 

M. EMİN SEVER (Devamla) — Yerken, içerken yok mudur? 
M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) - Bizden daha fazla... 

— 384 — 



T.B.M.M. B : 7 9 3.3.1994 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Sever, siz Genel Kurula hitap edin. 
Sayın milletvekilleri, hatibe müdahale etmeyin lütfen; lütfen... 
M. EMİN SEVER (Devamla) — Muhterem Refah Partililer, siz buna ne diyorsunuz?.. Hani 

âdil düzenden yanaydınız?.. 
HALİL DEMİR (Aksaray) - Biz PKK'ya karşıyız, PKK'ya... 
M. EMİN SEVER (Devamla) — Hani, Allah, "Biz sizleri, birbirinizi tanıyasınız diye kabile 

kabile yarattık" demişti. Neden yalnız Kürt kimliği için, yani İslamın da emrettiği bir hakkı elde 
etmek için uğraşan bu milletvekilerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması lehinde oy kul
landınız?.. Bunun vebalini nasıl taşıyacaksınız?.. 

Dünyanın globalleşmesi, küreselleşmesi, bütünleşmesi, şüphesiz, kendisini oluşturan millet
lerin kimliklerinin, hak ve hukukların eşitliği üzerine kurulacaktır. Bu bütünleşmede, örneğin 
Türk Milletinin veya Arap Milletinin haklarının gaspı sözkonusu olamaz. Böyle bir şeye yeltenil-
diği zaman,.zaten böyle bir birlik oluşturulamaz. Bunun gibi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü de, 
kendisini oluşturan Türk, Kürt ve diğer halkların kimlik, temel hak ve özgürlüklerin eşitlik 
temelinde sağlam ve sürekli olur. Bunun aksi düşünülemez, düşünülmemelidir. 

Sayın Ecevit ve Kırca'nın kafasına uygun olan devlet, ırkçı devlet olmamalıdır; bir yurttaş 
devleti, bir ortaklık devleti olmalıdır, hukuk devleti olmalıdır. 

Herkes nüfus oranına göre askere giderken, harbe giderken, vergisini verirken nasıl hisse 
sahibi ise, dilini, kültürünü kullanırken de hisse sahibi olmalıdır. 

Halkın oylarıyla seçilen bu milletvekillerinin, Genel Kuruldan çıktıktan sonra, polisler 
tarafından yaka paça yakalanıp götürüldüklerini duydunuz. 

HALİL DEMİR (Aksaray) - Onda haklısın... 
M. EMİN SEVER (Devamla) — Oysa, Anayasanın 85 inci maddesi açıktır ve 

arkadaşlarımız bunun üzerinde konuştular. Bu nedenle tekrar bundan bahsetmeyeceğim. 
Anayasanın bu hükmü, bunlar göz ardı edilerek açıkça çiğnenmiştir. Kendi hukukuna ve 

uluslararası hukuka saygılı olmayan böyle bir yönetimden ve Meclisten başka ne beklenir... 
Kasım 1992'de, Başbakan iken Sayın Demirel ile görüştüğümüzde, bu konularla ilgili olarak 

bize aynen şu cümleyi söylemiştir : "Çocuklar, sıkıyönetim gelebilir... Bu ordu iki defa yolumu 
kesmiştir ve milletvekillerime kırbaç sallamıştır." Kendileri hayattadır, sorabilirsiniz. 

Şimdi, bunu diyen bir Başbakan ve emrindeki bu Hükümet ne kadar bağımsızdır?.. Nasıl 
üzerinde başka bir güç yoktur dersiniz?.. Nasıl onay makamı değildir, söyler misiniz!.. 

Bu Meclisten daha sağlıklı bir kararın çıkmasını beklemek, bence fazla iyimserlik olur. 
Etrafındaki bir sürü ülke ile ilişkisi pek iyi olmayan, içeride de Kürt halkı ile barışık olmayan 
böyle bir Hükümet, bölgenin güçlü ve istikrarlı ülkesini yaratabilir mi?.. 

Size bir olayı anlatarak sözlerimi bitirmek istiyorum : Sarıklı bir köylüyü bir jandarma 
yüzbaşısı yakalamış... Sarığını koluna dolamış, alay etmiş, aşağılamış. Köylü de, "Yüzbaşım, ay, 
dünya etrafında dolanıyor, maşallah, siz de bizim külahımızın etrafında dolanıyorsunuz" demiş. 
Ben de şimdi size söylüyorum; dünya insanları sibernetik, füzyon, genetik, uzay ve bilgisayarla 
uğraşırken, sizlerin Kürtlerle uğraşmanızı yadırgıyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Sakık, söz talebiniz var mı? 
SIRRI SAKIK (Muş) - V a r efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
SIRRI SAKIK (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dün de bu konuda bir açıklama 

yapmıştım. Şimdi, inanın, buraya gelirken çok zorlanıyorum; neyi savunacağım, neden sorumlu 
tutulmuşum, onu bir türlü kavrayamıyorum. 
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Elimde, suçlandığım fezleke var; açıyorum, okuyorum kelime kelime; bir tek yerde ismim 
yok. Ben, bütün insanların düşüncelerini özgürce söyleyebilmesi gerektiğine inanıyorum ve bu 
anlamda da hep mücadele ediyorum. Yani, bu açıklamayı yapan, bu fezlekeyi oluşturan 
arkadaşlarımız bir şeyler söylemiş; 'işte, Türkiye'nin sorunlarını tartışmışlar, konuşmuşlar ve bu 
sorun çözülmelidir demişler. Ama, inanır mısınız; benim, sadece bu fezlekede, tek, ismim var; 
açın okuyun. Vicdan ölçüleri var; nasıl rahat uyuyacaksınız, nasıl çocuklarınızın yüzüne baka
caksınız, nasıl vicdanınız olacak?! 

Bir fezlekeyi alıp okumadan, bir insanı yargılarken, hakkında, neyle suçlanıyor, onu bilme
den karar vermek, anlayışınıza nasıl sığıyor; onu anlayamıyorum, onu kavrayamıyorum. 

Dün de söyledim; demek ki, hakkımızda bir siyasî karar var. Bunu teyit ettiler. Parlamentoyu 
ablukaya aldılar. Bunu teyit ettiler. Nusret Demiral, -sanki Parlamento onun emrinde çalışıyor-
Parlamentöya, acilen bize el koyulması gerektiğini söylüyor. Bu yetmiyor, -Sayın Meclis Başkan-
vekilim beni bağışlasınlar- diyor ki, "onlar için daha güvenli yerler ayırdık." Demek ki, bize 
güvenli yerler daha önceden ayrılmıştı. 

Şimdi, bu kadar haksızlık etmeye hakkınız var mı?.. Siz, bu ülkeyi yönetiyorsunuz... Bu 
ülkedeki sorunları birlikte çözmeye talibiz. 

Bir milletvekili olarak, bu yasalara göre, yasal hakkımı kullanmak istiyorum/Benim bu en 
tabiî hakkım ve diyorum ki, ben Neresinden Mahkemesine başvuracağım, 85 inci maddeye göre, 
Anayasa Mahkemesine soracağım : "Ey (!) Anayasa Mahkemesi, sende topluiğne ucu kadar 
adalet varsa, hukuk varsa, vicdan varsa, sen bunu usulden bozarsın; çünkü, ben burada resmen 
siyasî bir rehin gibi kullanılıyorum." Bunu, zabıtlara geçmesi için söylüyorum; ama, birileri benim 
boğazımdan tutuyor, "sen bu ülkede, bu hakları bile kullanamazsın" diyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Amma masum insanlarmış bunlar(!) 
SIRRI SAKIK (Devamla) Bağışlayın; hem dövüyorsunuz hem yargılıyorsunuz. Yani, ben, 

bütün düşüncelerimi bu kürsüde çok açık, net, özgürce, hiçbir güçten korkmadan söyledim. Her 
zaman bu ülkede, bütün hakların kardeşliğini; Lazın, Türkün, Çerkezin, Kürdün, ülkenin... 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Onlar halklar değil, onların hepsi Türk. 
SIRRI SAKIK (Devamla) — ... Bütünlüğü içerisinde, bu insanların diliymiş, kültürüymüş... 

Bu benim düşünce anlayışım. Yani, bana baskı yaparak, bağırarak, benim bu beynimi... 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Bağırmıyoruz canım. 
SIRRI SAKIK (Devamla) — Lütfen, güzel kardeşim; bak, size kızmıyorum; hakkımda karar

lar veriyorsunuz, dokunulmazlığımı kaldırıyorsunuz; ben sana "kardeşim" diyorum, seninle... 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Sen de benim kardeşimsin. 
SIRRI SAKIK (Devamla) — Diyalog kurmak istiyorum, seninle birlikte bu ülkenin sorun

larını çözmek istiyorum. 
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Biz de istiyoruz. 
SIRRI SAKIK (Devamla) — Ama, ne yazık ki, bizimle ilgili önyargılısınız. Diyorum ki, alın 

okuyun bu fezlekeyi; benimle ilgili bir tek kelime varsa, ben burada, bu Mecliste intihar edebile
cek kadar yürekli ve cesaretli bir insanım; ama, siz çok önyargılısınız, siz bu mantıkla bu sorunları 
çözemezsiniz. 

Güzel kardeşim, ikide bir oradan sataşmayın. Yani, hem suçlu olacaksınız hem güçlü ola
caksınız... Bu, demokrasi anlayışınıza nasıl sığıyor; onu anlayamıyorum ve buradan tekrar şunu 
söylemek istiyorum: Bu yasaların bana verdiği hakkı, hukuku kullanmak istiyorum. Yedi günlük 
süre içerisinde itiraz hakkım var ve inanıyorum ki, Anayasa Mahkemesi onbeş günlük süre 
içerisinde bizim suçsuz olduğumuzu Anayasa Mahkemesinin, hiç olmazsa bunu usulden boza
cağına -ben hukukçu değilim, ama- inanıyorum. Neden bana bu anayasal hakkı tanımıyorsunuz, 
neden bu Yüce Parlamento bize karşı baskılara el koymuyor, neden Parlamento kendi milletveki
line sahip çıkmıyor? 
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Ben hepinize allahaısmarladık diyorum, sizi vicdanlarınızla baş başa bırakıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

' MEHMET CEBİ (Samsun) — Sayın Başkan, söz istiyorum... 
BAŞKAN - Nedir efendim? 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Söz istiyorum... 
BAŞKAN — Bu rapor üzerinde mi? 
MEHMET CEBİ (Samsun) - Evet. 
BAŞKAN — Bu rapor üzerinde konuşmalar tamamlandı. 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Öbüründe söz alırım. 
BAŞKAN — Yazılı gönderin, değerlendireyim efendim. 
Rapor üzerinde ki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Komisyon Raporunu oylarınıza sunacağım... 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı arayacağım. 
Komisyon Raporu, Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın yasama dokunulmazlığının kaldınlmasına 

dairdir. 
Komisyon Raporunu kabul edenler... Kabul etmeyenler:.. Karar yetersayısı bulunamamıştır: 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.25 

© 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.43 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER: İlhan Kaya (İzmir), Işılay Saygın (İzmir) 

-—; m———— 
BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79 uncu Birleşiminin 

İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Dev am) 

11.— Mardin Milletvekilleri Ahmet Türk, Ali Yiğit, Mehmet Sincar, Adıyaman Milletvekili 
Mahmut Kılınç, Şırnak Milletvekilleri Mahmut Almak, Orhan Doğan, Selim Sadak, Diyarbakır 
Milletvekilleri Hatip Dicle, Leyla Zana , Mahmut Uyanık, Sedat Yurtdaş, Muş Milletvekilleri 
Sırrı Sakık, Mehmet Emin Sever, Muzaffer Demir , Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, Siirt 
Milletvekilleri Zübeyir Ay dar, Naif Güneş ve Van Milletvekili Remzi Kartal'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/789) (S. Sayısı: 589) (Devam) 

A) Şırnak Milletvekili Orhan Doğan hakkında 
B) Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle hakkında 
C) Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana hakkında 
D) Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak hakkında 
E) Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında 
F) Muş Milletvekili Sırrı Sakık hakkında 
F) MUŞ MİLLETVEKİLİ SIRRI SAKIK (Devam) 
BAŞKAN — Bir önceki oturumda, Komisyon raporunun oylanması sırasında karar ye

tersayısının aranılması talebi vardı ve karar yetersayısı bulunamadığı için de ara vermek zorunda 
kalmıştık. 

Komisyon raporu, Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dairdir. 

Şimdi, Komisyon raporunu tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım : 
Komisyon raporunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır. Komisyon 
raporu kabul edilmiştir. Böylece, Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şu aşamaya kadar, yarım kalan işlerin tamamlanması yapıldı; şimdi, 
gündemden sırasıyla devam ediyorum. 

12.— Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (11201,11319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN - Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname... 

Komisyon?.. Yok. 
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Ertelenmiştir. 

13. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına 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 
Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname... 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. • 

14. — 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 Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(1/14,1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname... -

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
75.— Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname, 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) 

BAŞKAN — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname... 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 
16. — 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 Kararname... 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
17. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(11199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname... 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
18. — 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 Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11166, 1/505) 
(S. Sayısı: 322) 
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BAŞKAN — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname... 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
19. — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfi İş

lemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 
İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S.Sayısı : 
337) ' ' \ 

BAŞKAN— Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız ve keyfî 
işlemleriyle devleti zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu... 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
20. — 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) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname... 

Millî Eğitim Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
21. — 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 Kararname... 
İçişleri Komisyonu... Yok. 
Ertelenmiştir. 
22.—Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı 395) 
BAŞKAN — Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname... 
İçişleri Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
23. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (11591) (S. Sayısı: 404) 
BAŞKAN — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname... 
İçişleri Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
24. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan Ülkemize 

Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mevzuata ve Kanunlara Aykırı 
Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
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ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları 
Işın Çelebi, İsmet Ozarslan, 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 Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu.Raporu (9/16) (S. Sayısı: 373) 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 arkadaşının, bazı bakanlarla ilgili 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi hakkındaki Soruşturma Komisyonu Raporu. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. — 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 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname... 

Millî Savunma Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
26.— Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/1093) (S. Sayısı: 550) (1) 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Sayın milletvekilleri, bu rapor, 550 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum : Raporun okunmasını kabul eden

ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Rapor üzerinde söz almak isteyen?.. 
Efendim, bize daha önceden yazılı müracaat var; Sayın Muzaffer Demir ve Sayın Zübeyir 

Aydar.v 

MUZAFFER DEMİR (Muş) — Mahmut Kılınç'a devrediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kıhnç'a devrediyorsunuz. 
Sayın Aydar?.. Yok. 
Buyurun Sayın Kılınç. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kürsüden, 

birçok değerli arkadaşımız, zaman zaman, hukuk devleti ve onun ilkelerinden bahsederler. Şu 
yaptığımızın, hukuk devleti ilkeleriyle ne kadar bağdaştığını gösterebilmek için, hukuk devletinin 
gerçekte ne olduğuyla ilgili birkaç şey söylemek lazım. 

Her ülkenin yasaları var, her ülkenin kanunları var; ama, kanunları olan her ülke, hukuk 
devleti değildir. Dünyada o kadar çok ülke vardır ki kanunları olan; fakat, var olan kanunlarının 
çok büyük bir bölümü, hukukun evrensel değerlerine, hukukun genel kurallarına aykırıdır. O 
nedenle, yasaları olan her ülke "ben hukuk devletiyim" deyip orta yere çıkamaz; çünkü, böyle bir 
şey, pek inandırıcı değil, dünyada kabul de görmüyor. 

1) 550 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Bir devletin hukuk devleti olabilmesi için, öncelikle vatandaşın vatandaşa karşı olan hak ve 
hukuk meselelerini garantiye alması, onunla ilgili taleplerinin, bu konudaki istemlerinin yerine 
getirilebilmesi için gerekli bütün kolaylıkları garantiye alması lazım. İkinci olarak, vatandaşın, 
kitlelere karşı olan hakkını ve hukukunu garantiye alması gerekiyor. Üçüncüsü ve bence en önem
lisi -vazgeçilmez olanı da budur- vatandaşın, devlete karşı olan hakkını ve hukukunu garantiye 
almış olması lazım. Eğer bir devlet, vatandaşın hakkını ve hukukunu devlete karşı koruyamıyorsa, 
devlete karşı onun garantisini oluşturamıyorsa, o devlet, hukuk devleti değildir ve asla da olamaz. 

Bunun ölçüleri vardır, işte, dün savunma hakkını garantiye alamayan bir devletin, savunma 
hakkını gasp eden bir devletin "ben hukuk devletiyim" diye orta yere çıkması mümkün müdür; 
değil. O nedenle, hukuka uygun davranmak zorundayız. 

Bir başka örnek vermek istiyorum, belki tepkinizi alacağım; ama, bakın, anadil sorunu var, 
anadil sorunu!.. Herkesin kendi anadiliyle eğitim sorunu, herkesin kendi anadiliyle radyo dinleme
si, herkesin kendi anadiliyle televizyon izlemesi... 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Öyle bir şey yok. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Bir dakika... Var, yok; ayrı... Sen yok diyorsun, ben var 

diyorum. 
Herkesin kendi anadiliyle kitap yazması, resim yapması, sinema yapması... Bu nedir biliyor 

musunuz?.. Bu, bir lütuf değil; bu, haktır hak, hukuktur hukuk... "Niye hukuk?.." diyeceksiniz; 
bir vatandaş bir devlete vergi veriyorsa, bir vatandaş bir devlet için askerlik yapıyorsa, bir vatan
daş bir devletin toprağını koruyorsa, o zaman, devlet de onun hakkını ve hukukunu garanti altına 
almak zorundadır. Bu nedir; bu, vatandaşın kendi öz değerleriyle yaşamasını sağlamaktır. Siz, bir 
insanın, kendi öz değerleriyle yaşamasını sağlayamazsanız, devlet olma görevini yerine getire
mezsiniz ki... Devlet olmanın, var olmanın sebepleri vardır. 

"Ben vermiyorum, yok öyle şey..." Bunlar geçerli değil; bunlar, benim kafamda geçerli ola
bilir; ama, hukukta geçerli değil; ama, demokrasinin evrensel değerlerinde geçerli değil; ama, 
dünyanın "demokratiğim" diyen hiçbir ülkesinde, hiçbir toplumunda kabul görmez. Siz söyleye
bilirsiniz; ama , kabul görmez. Dolayısıyla, bununla bir yere varamazsınız, bununla bir kazanç 
elde edemezsiniz, bununla bu ülkeyi bir yere götüremezsiniz. 

O nedenle, bir insanın kendi anadiliyle eğitim görmesi, bir hak meselesidir, hukuk mesele
sidir. Bugün Türkiye'de, bir hukuk gaspı vardır, bir hak gaspı vardır ve buna işaret eden insan
larımızın da "bölücülük yapıyor" iddiasıyla dokunulmazlıkları kaldırılmak isteniyor. Şimdi, ya 
hukuka uyacaksınız yahut da "biz uymuyoruz" diyeceksiniz, ikisinden birinin yapacaksınız. 
Duygularımızı ön plana alarak, sevmediklerimizi veya sevgisizliğimizi ön plana alarak, bu tür 
kararlar almakla, ne yazık ki, bu sorunu çözmek mümkün değil. • " 

Evet, buraya çıkıp, çok daha şiddetli, çok daha keskin, çok daha uç şeyler de söylemek 
mümkün; ama, ne yazık ki, bu benim söylediğim şeyler, çok mütevazi ve dünyada genelde kabul 
gören ve dünyada artık kimsenin reddetme imkânı bulamadığı şeylerdir. İşte buyurun, uluslararası 
sözleşmeler, Türkiye'nin imza koyduğu uluslararası sözleşmeler var. Neden imza koyuyor; çünkü, 
Türkiye, dışarıya, çağdaş, gelişen ve bu değerlere saygılı olmak isteyen bir ülke görünümü ver
mek istiyor. 

Ha, ne zaman ki, kendi iç hukukunu, hukukun genel kurallarına uyarlar, o şekilde tanzim 
eder, o şekilde yasalarını gözden geçirirse, işte o zaman, bu devlet, bir hukuk devletidir, bu devlet, 
vatandaşının hakkını hukukunu garanti altına alır; dolayısıyla, O vatandaşın daha iyi gelişmesini, 
daha özgürleşmesini ve daha özgürce düşünmesini sağlayan bir devlet olur. Eğer siz, 
vatandaşınızın daha özgürce düşünmesini, daha özgürce gelişmesini sağlayamazsanız, o zaman, 
ülkenin diğer yapılarını da geliştiremezsiniz. Çünkü, o zaman, katılımcı bir toplum olamazsınız, o 
zaman, insanların yarattığı değerin, gelip, toplumun o gelişmesine katkıda bulunması mümkün 
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değil. Ben, verdiğim vergileri bana hizmet olarak geri getirmeyen, benim hakkımı hukukumu 
garantiye almayan bir devlete zor vergi veririm, zor vergi veririm... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Vergi veriyor musunuz güneydoğuda? 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Ben veriyorum, ben esnafım. Sayın milletvekili, ben 

esnafım; hemde, biliyor musunuz, yirmi yıllık esnafım, yirmi yıllık vergi mükellefiyim. 
Şimdi, şunu söylüyorum : Eğer siz, yani sen bunu, bizi örnek olarak söylüyorsan; benim 

söylediğim, genel b ir kuraldır; ha, buna uymuyorsan, uymadığını söyle, o zaman bilelim. Yani, 
bu genel bir kuraldır, özellikle beni örnek göstermene gerek yok ki. 

Geçenlerde bir gündem dışı konuşmayla, bölgenin genel ekonomik yapısıyla ilgili 
düşüncelerimizi aktardık, bugün de bir genel görüşme önergesi verdik. B uyurun, genel 
görüşmeyi gündeme alın, bir görüşelim. Gerçekten, daha dün Sayın Başbakanın "yirmiiki veri
yoruz, iki alıyoruz" dediği gerçek mi?.. Lütfen, bir gelin yani, bir tartışalım, bir görüşelim. Devlet 
İstatistik Ensttitüsünün rakamlarıyla Devlet Planlama Teşkilatının rakamlarıyla, yerel ticaret 
örgütlerinin rakamlarıyla getirelim, bir görüşelim, bir konuşalım. Kim ne kadar ödüyor ve 
dolayısıyla ne kadar alıyor, hep beraber görüşelim. Bu, Mecliste görüşülsün, anlaşılsın, b ilinsin 
ve tutanaklara da geçsin. 

Şimdi, bütün bunları yapmayın, ondan sonra da çıkın "siz vergi veriyor musunuz?.." deyin. 
Tabiî ki, yani şimdi sen, aldığın vergiyi, vatandaşına hizmet olarak götürmezsen, vatandaşın yo
lunu yapmazsan, vatandaşın hakkını hukukunu gerektirir şeyler yapmazsan, o zaman, bu 
vatandaştan, onun bütün gönül rızalığıyla vergi alma olanağı çıkar mı ortaya? Eee, çıkmıyor; bu 
bana bağlı değil ki, size de bağlı değil; bu, bir sistem olayı; bu, bir anlayış meselesi; bu, bir eğitim 
meselesi; bunu yapmak da buranın görevidir. Buradaki insanlar bunu yapacak. Yoksa, 
kendiliğinden oluşan bir şey değil. Kendiliğinden oluşmuş olsa idi, o zaman, hiçbir ülkenin 
kendine özgü yasa çıkarması veya hukuka uymasına da hiç gerek yoktu. 

Şimdi bir örnek vereyim: Siz, dünyada, gerçekten kendi anadiliyle eğitim yapmamış ve 
gelişmiş bir toplum -yani, bir azınlık falan değil, bir toplum, bir çoğunluk, gösterebilir misiniz, bir 
örneği var mı? Bir kere, kalkınmanın temel şartlarından bir tanesi, eğitilmiş toplum olmaktır. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - 3 bin kelimeyle mi? . 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Bir toplumu eğitemezseniz, bir sermaye potansiyeli 

yaratamazsanız, altyapıyı oluşturamazsanız, teşebbüs ruhu veremezseniz, yatırıma dönüştüre-
mezsiniz. Bunun temeli, eğitilmiş toplumdan geçer. Yani, siz, "bir toplumu eğitmeden, ben onu 
kalkındıracağım, ben onu geliştireceğim" derseniz, bu, asla ve asla mümkün değildir. 

Elini böyle yapmana gerek yok; sık sık müdahale eden milletvekili arkadaşlarımızdan 
birisiniz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Estağfurulllah... 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Lütfen, çıkın bu kürsüye, bu çoğunlukta, anadiliyle eğitim . 

yapmadan gelişmiş, çağı yakalamış, teknolojiyi yakalamış, onun imkânlarıyla yaşayan, yaşaya
bilen, o seviyeye gelmiş bir toplum gösterin. Çıkın, işte kürsü; çıkın bir gösterin... Bu, asla 
mümkün değil; bir kere, bilimsel değil... Bir kere, Allah'ın da yarattığı bir şeyi yok saymak... Bir 
kere, olur mu?.. Allah'ın yarattığı bir şey, nasıl yok sayıyorsun? Çıkıyor buraya "Kürt yok." 
Allah yaratmış be kardeşim! Bu başka bir şey değil ki, Allah'ın yarattığı, nasıl bunu yok sayarsın? 
Bunu var sayıyorsan, öyledir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Kürt dili var mı? 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Sayın Ertekin, öyledir. Eğer inanıyorsanız öyledir tabiî!.. 
O nedenle, eğer bunun gereklerini yerine getirecekseniz, o zaman yol açıktır; bize bağlı, 
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bizim yapmamız lazım; başka kimse gelip yapmayacak. Ama hayır, "biz, bu işi zorbalıkla 
götüreceğiz; efendim, biz sizi kabul etmiyoruz. Biz, kesinlikle... Bunlar, işte, saçma sapan şeyler" 
falan gibi derseniz de, ne yazık ki -bir beş sene, bir on sene sonra belki kabul edilecek ama- bu 
zaman dilimi içerisinde çekilen eziyet, cefa da, babalarımıza, atalarımıza veya şu andaki çocuk
larımıza da kâr kalacak... Bu anlayışla bir yere varmak mümkün değil. 

Ben, Yüce Parlamentonun bu anlayışı değiştirmesi gerektiğine inanıyorum... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 
Türkiye'nin yapabileceği en büyük hayır, bence Yüce Parlamentonun daha demokratik, daha 

insanî düşünmesidir. 
Saygımı sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Erbaz, buyurun. ' 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, Büyük Türk Milletinin değerli milletvekilleri; 

iki günden beri dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde görüşülmesini büyük bir sabır, itidal ve hoşgörü içinde izlemekteyim. 

Şimdiye kadar yapılmış olan konuşmalara çok ciddî cevap verme imkânı var olmuş olmasına 
rağmen, Mecliste, belki havayı bozma endişesi içinde, daha önce bu konularda söylemiş 
olduğumuz sözlerin Meclis zabıtlarında olmasını da dikkate alarak konuşmak istemedim; ancak, 
bir tarihî vebal altında ve büyük bir ithamın, gelecekte çocuklarıma miras kalmaması için, bir 
şeyin altını keskin bir çizgiyle çizerek belirtmek istiyorum. 

Biz, milletvekili olarak burada vermiş olduğumuz her kararda, kaldırmış olduğumuz her elde, 
kendi özgür irademizi kullanmaktayız. (MHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) Hiçbir yer
den, hiçbir makamdan, hiç bir mevkiden, şu veya bu şekilde oy kullanacaksınız diye bir baskıya 
maruz kalmadığımı, böyle bir baskıya maruz kalırsam, şerefimle bu Meclisten çekilebilecek kadar 
da namuslu bir insan olduğumu burada haykırmak istiyorum. (MHP, DYP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen arkadaşlara yargı yolu daima açıktır ve 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasına hiçbir art niyetle veya kötü niyetle parmak kaldıran bir 
insan da değilimdir; samimi inancım odur. Bu samimi inancım da, Türkiye'de gezmiş, gitmiş 
olduğum her yerde halkın müşterek, ortak tepkisini dile getirme noktasındadır. Nereye giderseniz 
gidiniz, her yerde millet, binlerce kişi, sizin karşınıza geçip "PKK, Türkiye Büyük Millet 
Meclisindedir" diye haykırıyorsa, siz bunu duymazlıktan gelemezsiniz. İşte bu nedenle, eğer 
böyle bir ilişkinin olmadığı konusunda kanun karşısında aklanırlarsa, bu arkadaşlarımız için 
benim söyleyeceğim hiçbir şey yoktur. Türkçe konuşan da olsun, Kürt çe konuşan da olsun, bu 
memlekette yaşayan 60 milyon insan, Yaşar Erbaz'ın ve arkadaşlarının öz be öz kardeşleridir. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyor, bu ithamı reddettiğimi bir kere daha belirtiyo
rum. (MHP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbaz. 
Sayın milletvekilleri, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, daha önce zabıtlara geçen 

ifadesinde "Meclis kürsüsünden savunma yapmayacağını" söylemiştir. 
Böylece, rapor hakkında görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Komisyon Raporunu oylarınıza sunacağım: Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Komisyon Raporunu kabul edenler... Etmeyenler... 
Komisyon Raporu kabul edilmiş ve Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiştir. 
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27. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/1029) (S. Sayısı: 551) (1) 

A) Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında 
B) Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana hakkında 
BAŞKAN — Yasama dokunulmazlığı raporlarının görüşmelerine devam ediyoruz. 

A) MARDİN MİLLETVEKİLİ AHMET TÜRK HAKKINDA 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 551 sıra sayılı Basmayazının ikinci sayfasında yer alan, 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkındaki, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu 
karma komisyonun, 96-1 karar nolu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
. Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum : Raporun okunmasını kabul eden

ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Rapor üzerinde Sayın Muzaffer Demir ve Sayın Mahmut Kılınç söz istemişlerdir. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, usul hakkında ve şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — İkinci sözü size veriyorum; milletvekili olarak söz isteme hakkınız var. 
Sayın Kılınç, buyurun. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, biz de işin 

fazla uzamasından yana değiliz; ama, çıkıp beşer onar dakika konuşmak da gerekiyor; çünkü bu 
usulü biz icat etmedik. Bu usul, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğü gereği, bu şekilde 
yürüyor; o nedenle, gelecekte mutlaka bu, belge olarak da kalacak bir kaynak ve en azından bun
dan sonraki görüşmelere örnek olabilecek bir görüşme olması bakımından da gerekli; yani 
görüşlerimizi az da olsa, kısa da olsa söylemek zorundayız. 

Doğrudur; biraz önce bir arkadaşımızın dediği gibi, zaman zaman insanlarımızın "PKK 
Mecliste" şeklinde bağırdıkları, ithamda bulunduktan doğrudur; ama, şimdi şunu söyleyelim; lüt
fen, şu 60 milyon insanın yüzde kaçıdır o? (DYP sıralarından "yüzde 90 V sesleri) Kim yön
lendiriyor, niçin yönlendiriyor? (DYP sıralannadan "yüzde 90'ı" sesleri) 

Hayır hayır, biz de biliyoruz. (DYP sıralarından gürültüler) Biz de biliyoruz, biz de gezi
yoruz; öyle değil. (DYP sıralarından "Çorum'a gel" sesleri) Gelin Adıyaman'a götüreyim sizi, 
siz de görün. Oraya da gelirim, oraya da giderim, başüstüne. 

BAŞKAN — Sayın Kılınç, siz arkadaşlarımızla tek tek muhatap olmayın, Genel Kurula hitap 
edin. 

MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Evet, şunu söylemek istiyorum; bana göre bu bir 
azınlıktır ve bu azınlığı, özellikle organize eden, özellikle yönlendiren bazı yerler vardır. Çünkü, 
bununla kimse bir şey kazanamıyor. Kaldı ki, bir an için var da sayalım, yani bir an için bunun 
böyle olduğunu da kabul edelim; yani, böyle diye, ben anti demokratik mi davranayım; böyle 
diye, ben hukukun genel ilkelerine aykırı mı davranayım?.. O zaman ben kendimle çelişirim, 
burada olmakla çelişirim. Burada olmanın gereklerini yerine getirmek zorundayım. Yoksa, sokak
taki insanımız, sade insanımız, değerli insanlarımız ve kamuoyu mutlaka bizim içina son derece 
önemlidir. Birtakım insanlar bu tür isnatlarda ithamlarda bulunabilirler, belki de söylenebilir; 
nihayet, medya da bu konuda farklı zamanlarda çeşitli biçimlerde bu olayı daha da körükledi, 
daha da ileri boyutlara götürdü. O halde, bütün bu yan tesirlerin altında kalarak, daha kötü karar 
mı verelim, burada olmakla çelişik bir karar mı verelim?.. Bu, mümkün değil, bu olmamalıdır. 
Ayrıca öyle bir sorun da yok. 

(1) 551 S. Sayılı Bastnayazı tutanağa eklidir. 
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Biz demokrasiyi savunuyoruz, biz insan haklarını savunuyoruz ve gülerek de söylüyorum, 
şunu söylüyoruz : Buyurun, demokrasinin kurallarını ben icat etmemişim, hukukun kurallarını da 
ben icat etmemişim, siz de etmediniz; bunlar evrensel değerlerdir. Herkes bunu bilir. Kimin neye 
daha uygun olduğunu, hangi talebimiz ve istemlerimizin hukukun ve demokrasinin genel kural
larına ne ölçüde uygun olduğunu burada açıklarsak, kendiliğinden ortaya çıkar; ama objektif 
olarak. Sübjektif davranır, herkes kendine göre bir yorum getirirse, o zaman da tabiî bu işin için
den çıkmak mümkün değil; 450 ses çıkar buradan ve ortada bir şey bulamayız. Bunu objektif 
olarak getirmek zorundayız, hayatın gerçeklerine göre davranmak zorundayız. Hayatın gerçekleri
ni gözardı eden bir düşüncenin ilanihaye geçerli olması ve zafer kazanması mümkün değil. Günün 
birinde mutlaka bu noktaya gelinecektir. Önemli olan, bilimin tespit ettiği gerçeklere, hayatın 
gerçeklerine, tabiatın kendisine uygun davranmaktır, doğal dengeye uyguna davranmaktır. Bunu 
yapmadığımız sürece, sınıfta kalırız. 

İşte bugün belli, ortada; çektiğimiz sıkıntılar ortada. Nitekim, bugün içinde bulunduğumuz 
durum da onu gösteriyor. Burada da onu tartışıyoruz aslında, başka bir şey de değil. Yani, nihayet 
ülkemizin en önemli sorununun getirdiği bir yerdir. Bu süreçte, şu noktadayız; işte bizi bu nok
taya getirdi. O halde, bunun sebeplerini araştırmak zorundayız. Bütün sorumlulukları burada 
13-15 milletvekiline atmakla kurtulamazsınız; bu mümkün değil. Böyle bir şey olmaz ki, böyle 
bir şey olmaz. Nitekim, biraz önce de söyledik, yakın bir zamanda bitecek, hele o zaman bakalım 
gerçekten düzeliyor mu, hep beraber göreceğiz ki, bu mümkün değil. 

Onun için, geliniz, düşüncelerinizi gözden geçiriniz. Dokunulmazlıklarımızı kaldırın. Tamam 
kaldırın, bugün çalışın, kaldırın; ama, ondan sonra Allah rızası için düşüncelerinizi gözden 
geçiriniz. 

Bu 19. Dönem Parlamentonun geçmiş dönemde parlamenterlik yapan birçok değerli 
insanımız, ağabeyimize soruyoruz ve diyorlar ki, "Daha önceki dönem parlamentolar, bu dönem 
parlamentodan daha demokrattı. Daha çok tartışma platformu yaratılıyordu, daha' çok iyi şeyler 
konuşulabiliyordu." Lütfen, Allah rızası için, dokunulmazlıklarımızı kaldırın; zaten kalkıyor, 
hiçbir sorunumuz da yok; ama, siz de düşüncelerinizi gözden geçirin; memleket için 
yapabileceğiniz en büyük hayır da bu olur diye düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kırca, buyurun efendim. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; usul hakkında kısa bir 

maruzatım var. 
Şimdi burada, önümüzde bir savcılık fezlekesine dayanan, bir yasama dokunulmazlığının 

kaldırılması talebini incelemiş Karma Komisyonun raporunu görüşüyoruz. Görüşmeler bunun 
üzerinde yapılıyor . Görüşmeler, Türk Devletinin Anayasasıyla tescil edilmiş değişmez nitelik ve 
ilkelerinin, neden doğru veya neden yanlış olduğunun müzakeresi değil. Bu Meclis, bu ilke ve 
niteliklerin doğruluğuna inanmış ve meşruiyetini ondan alan bir Meclistir. Bunun dışında bir 
konuşma yapmıyoruz. Burada biz, bu ilkelerin dışında Kürtçülük propagandası dinlemek 
mecburiyetinde değiliz. Esasen, bunu yaptırmamak da bu Meclisin görevidir. 

Burada bir rapor var. Mesela, bu rapora mesnet olan fezlekede, sanık Leylâ Zana'nın, bir soru 
üzerine "Türk vatandaşı" denmesinin kendilerini rahatsız ettiği, okullarda, "Türküm, 
doğruyum..." gibi antlarla beyin yıkandığı cevabını verdiği; Sayın Ahmet Türk'ün konuşmasında, 
" Türkiye'de Türk ve Kürt olmak üzere iki halk bulunduğunu, Kürtlere büyük baskı yapıldığım" 
söylediği, Anayasanın Türkiye ve Türklükle ilgili maddelerini eleştirdiği, ilâ âhir bazı ithamlar 
var. Bu ithamlar doğru mudur bilmiyoruz; biz sadece bu ithamların ciddiliğine dair bir rapor 
verdik, doğru olup olmadığına mahkeme karar verecek. 

Şimdi, bunun üzerinde konuşalım. Bunlar yanlış mı; bu raporda maddî hatalar mı var, bun-
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lan söyleyen kişilere müsamaha göstermekte mi kamu yararı var, yoksa bu gibileri, kamu yararı 
mahkeme huzuruna gönderilmesini mi gerektirir? Konuşulacak mevzu bu. Konuşulacak mevzu, 
burada hangi dille eğitim yapılması değil. Türkiye Devleti çok zengin bir dil ile eğitim yapıyor ve 
bazı vatandaşlarının azamî 6 000 binlik bir kelime dağarcığı olan bir dille medeniyete ve eğitime 
ulaşamayacağım düşünüyorsa, yanlış mı yapıyor, doğrumu yapıyor; bunu burada konuşmuyoruz. 
Konuştuğumuz şey bunlar. 

Sayın Başkandan rica ediyorum, bu gibi propagandaya yönelik, kasıtlı konuşmalarla Meclisin 
işgalini lütfen önlesinler. 

Teşekkür ederim. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
Sayın Ahmet Türk?.. Yok. 
Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, Komisyon raporunu oylarınıza sunacağım : 
Komisyon raporu, Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına dairdir. 
Komisyon raporunu kabul edenler....Etmeyenler.... Komisyon raporu kabul edilmiş ve 

böylece Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar ve
rilmiştir. 

B) DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ LEYLA ZAN A HAKKINDA 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, 551 sıra sayılı basmayazının 8 inci sayfasında yer 

alan Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana hakkındaki Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden 
kurulu karma komisyonun 96-2 karar nolu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum : Raporun okunmasını kabul eden

ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Rapor üzerinde söz talebi olan?.. Buyurun Sayın Şendiller. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime 

başlarken hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
Gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yakın tarihi itibariyle de bakarsak, iki günden beri 

çok önemli günler yaşıyor. Yasama dokunulmazlığı kaldırılan arkadaşlarımızın buraya çıkıp her 
seferinde vicdanlara ve duygulara hitap etmesi hususunda kısaca birkaç söz söyleyeceğim. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve demokratik bir çerçeve içerisindeki, parlamenter 
sistem içerisindeki parlamenter arkadaşlarımızın ve parlamentonun mutlaka haysiyetinin ve onu
runun yakışır şekilde korunmasının müdafaasını her zaman yaparız. 

Yalnız şunu unutmamak lazım: Hepimiz parlamenteriz; defaetle de bu kürsüye çıkıp vatan
daşın içerisine çıkamadığımızı ifade ettik. Bugün değil, defaetle çıkamadığımızı ifade ettik ve 
yasama dokunulmazlıklarının görüşüldüğü gün Erzurum'da şehit Mehmetçik sayısı 10. 

Ha, ne alakası var?.. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıkıp eli kanlı katillerin kınan
madığı bir ülkede bunun önemi vardır. Biz bu konunun edebiyatını da yapmıyoruz. Ben buradan 
vicdanlara hükmeden arkadaşlara şunu açık ve net olarak söylüyorum: Sistem içerisinde cuntalar 
döneminde bizim hepimiz de hücrelerine kadar işkencelerin altından geçmiş, sosyaldemokratların 
iktidarı döneminde Filistin askılarından geçmiş arkadaşlarınızız; o sıkıntıların hepsini sizlerden 
daha fazla en kötü dönemde gördük. Hem de ne zaman gördük?.. Yine o zaman da vatanın bölün
mesine kastedenlere karşı, devletin ve hükümetlerin zaafa uğradığı dönemde göğsümüzü kurşuna 
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siper ederek vatanı sevdiğimizi söyledik, 12 Eylüllerde onun cezasını da çektik. Ha, biz bunu ceza 
olarak görmüyoruz. Bugün de, yarın da vatan müdafaasında, vatanın bölünmesine karşı ortaya 
çıkan tehlikelerde canımızı her zaman ortaya koymaya da hazırız. 

Yalnız, bizim her zaman karşı çıktığımız bir hadise vardır. Bir anayasa varsa, bu anayasayı 
biz yapmadık. Ben 1982'de Anayasanın aleyhinde rey vermiş, aleyhinde propaganda yaptığım 
için de gözaltına alınmış bir arkadaşınızım; 1982 Anayasası için kendi köyümde propaganda 
yaptığımdan dolayı da gözalüna alındım. Anayasayı ben yapmadım; ama eğer, bir anayasa var 
da, bunun hükümleri Ahmet'e ayrı, Mehmet'e ayrı uygulanıyorsa, o zaman bu memlekette birlik 
Ve beraberliği sağlamanız mümkün değildir. Hatta, dokunulmazlıklarıyla ilgili konu bu zamana 
kadar geç kalmıştır. Buraya PKK'nın bayrağı asıldığında gündeme gelmesi lazımdı. Bunda 
Parlamento da kabahatlidir, SHP de kabahatlidir, DYP de kabahatlidir, Meclis de kabahatlidir. 
(DYP sıralarından "sen de kabahatlisin" sesleri) 

Hepimiz kabahatliyiz. Bu zamana kadar bizim rolümüz varsa, biz de kabahatliyiz; ama, elim
izde bir şey var da ortaya koymazsak, o zaman kabahat olur. 

Yine, bir Kürt-Türk meselesi bu kürsüye çıkılıp her seferinde söyleniyor. Bu memlekette 
Kürtçe konuşan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardır. Ben açık söylüyorum; benim hanımım da 
aşirettir, Kürtçe konuşur, Kürtçe bilir, bizim evde Kürtçe de konuşulur. Şimdi hep onu düşünüyo
rum, daha önceden de ifade ettim; "Kürt ve Türk halkları" diye konuşuluyor, peki, şimdi benim 
evde iki tane halk mı var?.. Diyelim ki, bizim hanım ayrı halktan, ben ayrı halktan, çocuklar hangi 
halktan?.. Bunun cevabını istiyorum. (Gülüşmeler ve alkışlar) 

Şu memlekette elvicdan konuşalım; öyle, demokrasi, demokratlık falan edebiyatı yaparak da 
değil, kendi gerçeğimizi mertçe ortaya koyalım ve konuşalım. Bu memlekette, ailesinden Kürtçe 
konuşan bir aileye kız vermemiş bir aile veya Kürtçe konuşan bir aileden kız almamış bir aile 
yoktur. (DYP sıralarından "doğru, aferin" sesleri) Bırakın memleketin bölünmesini, aileyi bölm
eye matuf hareketlerdir bunlar. Onun için; bizim yine aşiretlerde bir laf var " Herkese lolo da bize 
de lolol değ i l " derler onlar. Biz o bölgenin insanıyız. Ben açık söylüyorum; benim 
Kahramanmaraşlında şu ana kadar 90'a yakın insan katledildi PKK tarafından, yüzde 90'ı da 
Kürtçe konuşan aşiretlerdir. Onun için, bizim sabrımız sonsuzdur. 

Ben açık söylüyorum; dokunulmazlıkların kaldırılmasına ben de karşıyım; ama, şu var: 
Mademki bir soruşturma gelmiş, tezkere gönderilmiş; biz açık söylüyoruz, biz daha önce de 
söyledik, tezkerelerin bu zamana kadar bekletilmesi yanlıştı. Mademki bir zan var, nereye gide
ceksiniz?.. Mahkemeye gideceksiniz. Mahkemeye gideceksiniz, aklanıp geleceksiniz. Başımızın 
tacısınız. Yani, milleti vicdanen böyle mahkûm ederek değil. 

Biz 12 Eylül cuntalarının karşısında bu işin hesabını vererek buraya geldik. İsnat edilen bir 
suç varsa, her zaman da hesap verilebilir. Onun için, meselenin istismarına gerek yoktur; ancak, 
bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum: Bir haftadan beri Türkiye'nin gündemini değiştiren bir 
kısım olaylar var. Bu Meclise verilen bir önerge; neredeyse vatan hainliği değişti; söyleniyor. 
ben şunu söylüyorum: O Meclise verilen önergede benim de imzam var, imzamı çektim. Sebebim 
de bellidir; ancak... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Çekmeseydin ya... 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — Çekmemin gerekçesini de açıkladım; ancak, şunu 
söyleyeyim: Bu memlekette bir bardak suda fırtına koparanlar, Başbakan da dahil olmak üzere, 
önergeyi okumadan konuştular; fırtına ondan koparıldı. Önergede, ne Atatürk 'e, ne Atatürk'ün 
ailesine yönelik en ufak bir şey yoktur; ancak, bir kalleş, bir kahpe el burada bir fotokopi dağıttı -
nereden dağıtıldığı da belli, ortaya çıkıyor artık- onunla önerge birbirine karıştırıldı, yazık oldu. 

Değerli arkadaşlar, bu Parlamentoda bulunan bir milletvekili arkadaşımız, Coşkun Gökalp; 
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bir milletvekili arkadaşımız ve önergede imzası bulunan milletvekilleriyle ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığına önerge vermiş. Önergeyi okumadan yazmış ve o fotokopidekini önerge gibi 
Cumhuriyet Başsavcılığının ifadesine yazmış. Kendisini mahkemeye veriyoruz, orada da 
hesaplaşacağız; ancak, benim ricam şu: Bir kaşık suda fırtına koparırken -ben tekrar söylüyorum-
ben, aynı fırtınanın "32 tane mehmetçiğin Bingöl'de katledilmesinde de koparılmasını isterdim. 
Atatürk'ün Meclisinde PKK'nın bayrağı çekildiğinde de isterdim; neredeydi Atatürkçüler o 
zaman? 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Yaptık gereğini. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) - Hayır, yapmadınız. 

Onun için değerli arkadaşlar... 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — İşine geldiği zaman burada Atatürk istismarcılığı 

yapma. 
BAŞKAN — Sayın Şendiller, siz devam edin efendim. Lütfen, Sayın Hacaloğlu... 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, olayın cereyan şeklini, gündeme 

getiriliş şeklini biz çok iyi biliyoruz; enflasyonu unutturmak, İSKİ olayını unutturmak, pahalılığı 
unutturmak ve PKK'yı unutturmak için bu olaylar hazırlandı. Biz olayı çok iyi biliyoruz. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Atatürk'ü unutturmak için mi önergeyi imzaladınız? 
İşine geldiği zaman Atatürkçü, işine geldiği zaman arkasına sığınırsın. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — Sayın milletvekili, ben kimsenin arkasına sığınmam. 

(RP ve CHP sıralarında karşılıklı konuşmalar) 
BAŞKAN — Sayın Derin, Sayın Eler, Sayın Hacaloğlu, görüşmelerin insicamını bozmayın 

efendim, lütfen... İstirham ediyorum. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Biz bozmuyoruz. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sadede gelelim; sayın hatibin 

söylediği konu ayrı. 
BAŞKAN — Bitiriyor efendim; toparlayın efendim; yoksa, sözünüzü kesmek zorunda kala

cağım. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin içinde bulunduğu 

şartlar itibariyle, ayağımızı yere basarak konuşmak mecburiyetindeyiz. Onun için, biz, yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hadisesi.... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Bitiriniz lütfen. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — ... Sadece ve sadece, isnat altında bulunan, haklarında 

tezkere bulunan arkadaşlarımızın yargı önünde iddiaları ispatlayıp ve yine bu Meclise aklanmış 
olarak dönmelerini bekliyor, hepinize saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. (CHP ve RP sıralarında karşılıklı konuşmalar) 
Sayın milletvekilleri, o sohbeti kuliste devam ettirebilirsiniz. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, burada sataşma var; sohbet değil efendim. 
BAŞKAN — İstirham ediyorum, o sohbetinizi kuliste devam ettirin. Lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Cengiz Bulut. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ben her zaman 

söylerim, suyun öteki tarafından gelmiş göçmeniz- biz. Burada acı bir tablo yaşıyoruz şimdi 
Türkiye'de. Bir zamanlar Balkanlar'da bizim başımıza geldi; bizi asimile ettiler, yüzyıllar boyu 
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dedelerimizi vurdular, öldürdüler. Sırplar, bütün o Yugoslavya'da yaşayan 15 milyona yakın 
Türkü katlettiler, öldürdüler göç ettirdiler Balkanlar'da Türk nüfusunu sıfıra inderecek derecede 
azınlığa düşürdüler. Bizi orada yıllar boyu asimile ettiler ve bir gün Osmanlı, yani biz Türkler 
oradan çekildik; oradan o Türkler çekildikten sonra bir daha da orası düzelmedi. 

Bana, Makedonya Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Kiro Poposki şöyle dedi: 
BAŞKAN — Sayın Bulut, konumuz Bulgaristan Türkleri ve Makedonya değil. Misali biraz 

çabuk toparlarsanız sevinirim. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Bununla ilgili, asimilasyonla ilgili. 
Bu Balkanlar'da biz Türk toplumuyla 500 sene beraber yaşadık Osmanlı ile; Osmanlı gittik

ten sonra Alman geldi, Sırp, Bulgar ve Yunan geldi. Bu 50 sene içinde bu Bulgarlar, Almanlar ve 
Sırplar bizim dinimizi, dilimizi, ırkımızı ve her şeyimizi değiştirmeye kalktılar; ama, o Osmanlı, 
500 sene ne dilimize ne dinimize ne ırkımıza ne de namusumuza el uzattı. 

Balkanlar'da oynanan oyun, bugün Doğu Anadolu'da oynanıyor. Türk olan herkesi katledi
yorlar, kaçırıyorlar, Bayrağa bağlı ve "Ezan" diye Kürt kardeşlerimizi de katlediyorlar. "Bir 
bayrak, bir ezan" diyen Kürt ve Türk, herkesi vuruyorlar; amaç, asimilasyon... Balkanlardaki 
asimilasyon bugün Güneydoğu Anadolu'da yapılıyor, işte aynı asimilasyon... 

SIRRI SAKIK (Muş) — Biz de onu söylüyoruz, biz de... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Kim yapıyor? PKK yapıyor. Kim?... PKK yapıyor, 

dehşetle, silahla korkutarak... Bugün Türk- Kürt kardeşliğini bozan biz değiliz, onlar. 
Eğer bir işkence olsa, eğer bir vahşet olsa, Şırnak'ta evi yanan, Diyarbakır'da öldürülen, 

doğuda zulüm gören insanlar, eğer biz Türkler tarafından zulüm görmüş olsa Irak'a kaçarlar, 
İran'a kaçarlar, başka ülkelere kaçarlar. • . 

Bir insanın evi yandığı zaman, evini sel bastığı zaman nereye gider? Kardeşine, akrabasına, 
en yakınına, dostuna gider. Şırnak'ta, Diyarbakır'da öldürülen, oralarda zulüm gören, PKK zulmü 
altında inleyen Kürt kökenli vatandaşlarımız neden Irak'a, neden İran'a, neden Suriye'ye gitmiyor 
da İzmir'e, İstanbul'a geliyor? Bunlar bizi dost, bunlar bizi kardeş biliyor, en güvendikleri insan
lar yine bizleriz. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Yaratan onlar, sebep onlar... Onların Kürt kardeşlerimizin temsilcileri olması mümkün 
değil; dış güçlerin temsilcileri. Bizi birbirimize vurdurmak istiyorlar. Yıllar boyu kardeşçe, yıllar 
boyu arkadaşça, yıllar boyu dostça aynı sınıfta, aynı okulda okuduk, aynı işte çalıştık, aynı camide 
namaz kıldık. Neden İzmir'de bu yok?.. Neden yok... Benim seçim bölgem İzmir-Bornova'da, 
hemen hemen Kürt nüfusunun çok az olduğu, doğulunun çok az olduğu bir yer; ama, seçildik. İşte 
Kürt Yusuf'un oğlu İlhan Kaya... "Sen Kurtsun" diye kimse ayırım yapmadık. Ama, ben 
Diyarbakır'a gitsem değil seçilmek, Türkçe bile konuşturmazlar. Kim?.. PKK... 

Gelin vazgeçin bu oyundan... Gelin bozmayın birliğimizi, gelin bozmayın kardeşliğimizi; 
gelin beraber olalım, elcle olalım. (ANAP, DYP ve RP sıralarından alkışlar) Dış güçlerle değil, 
yabancılarla değil; beraber el ele verirsek o zaman kalkınır bu Türkiye, 

Buraya gelip boşuna palavra sıkmayın. Meseleleri başka tarafa çekmeyin. Bizi bölmeyin, 
bizi ayırmayın; biz sizi seviyoruz, biz sizi istiyoruz; kardeşçe, arkadaşça beraber yaşayalım. 
(DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Yeter bu palavralar... 

Sağ olun. (ANAP, DYP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
SIRRI SAKIK (Muş) - Sayın Başkan... 
AHMET TÜRK (Mardin) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Ne var efendim... Hanginizi dinleyeceğim?.. • 
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SIRRI SAKIK (Muş) — Sayın Başkan, bize biraz toleranslı olun, bağışlayın 

BAŞKAN — Hanginizi dinleyeceğim?.. Hanginizi dinleyeceğim?.. 
Buyurun Sayın Türk. 

AHMET TÜRK (Mardin) — Sayın Başkan, burada bazı şeyler saptırılarak ortaya konuldu. 
Bizim dosyamızın içindekiler belli, hazırlanan fezleke belli. Bu fezleke üzerinde eğer aleyhte 
konuşulacaksa buna göre yanıt verilmesi gerekir. Ama, arkadaşımız fezlekenin dışında, düşüncele
rimizin dışında bir tablo çizdi ve bir sataşmada bulundular. Buna yanıt vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, siz yerinize buyurun efendim, cevabını vereceğim. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, bir şey söyleyebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun, siz de söyleyin. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Bulut, "Buraya gelip palavra söylüyorsunuz" 

diyor. En fazla konuşan arkadışınızdan biri benim. 
BAŞKAN — "Mahmut Kılınç" söylüyor demedi. 
SIRRI SAKIK (Muş) - Ama, işaret etti. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — İşaret etti. Lütfen, ben, bunu reddemekle ilgili, çok kısa 

olarak... 
BAŞKAN — Biraz sonra söz alırsınız zaten. Buyurun yerinize... 
Sayın milletvekilleri, dünden beri büyük bir sabırla, büyük bir dikkatle müzakereleri yönet

meye gayret ediyorum. Şu saate kadar da gerek buraya raporlarla ilgili konuşma yapmak üzere 
çıkan arkadaşlarımızın, gerekse kendini savunemak üzere kürsüye çıkan arkadaşlarımızın sözle
rine, Yüce Meclisi ilzam etmediği süre içerisinde hiçbir müdahalede bulunmadım, hatta o kadar 
geniş davrandım ki, biraz önce Sayın Coşkun Kırca, Başkanlık divanının bu tutumunu kınadı. 
"Raporun üzerinde konuşma yapmıyorlar, rapor dışına çıkıyorlar. Buna müsaade etmeyin müda
hale etmeyin" diye de bizi uyardı. Buna rağmen müdahale etmedim. 

Sayın Cengiz Bulut'un konuşması da, tarafımdan aynı çerçeve içinde değerlendirildi. O da 
rapor üzerinde konuşmadı, o da hamasi bir nutuk attı; ama, biraz önce arkadaşlarıma nasıl 
davrandıysam, Sayın Cengiz Bulut'a da aynı şekilde davrandım. Davranışımda bir fark olduğunu 
görmüyorum. 

Ayrıca, Sayın Bulut hiç kimsenin adını kullanmadı, hiç kimseye sataşmadı. Sadece -o da-
kendi üslubu içerisinde kendi fikirlerini söyledi; ama, bu sözler ve o fikirler içerisinde -siz itiraz 
eden değerli arkadaşlarım- rahatsız olduğunuz hususlar varsa, biraz sonraki raporlarda zaten söz 
alacaksınız, bunları da söylersiniz, size de mani olmam. 

Teşekkür ederim. 
Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, bu kürsüden savunma yapmayacağını daha önce zabıtlara 

geçirmişti. Böylece, rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi Komisyon raporunu oylarınıza sunacağım. 
Komisyon raporu Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına dairdir. 
Komisyon raporunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporu kabul edilmiş ve 

böylece Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar 
verilmiştir. 
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28.—Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması' 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/1034) (S. Sayısı: 549) (1) 

BAŞKAN — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporunun görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum: Komisyon raporunun okun

masını kabul edenler... 
SIRRI SAKIK (Muş) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı arayacağım efendim. 
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul Etmeyenler... Komisyon raporunun 

okunması kabul edilmemiştir. 
Rapor üzerinde söz isteyen?.. 
SEYFÎ ŞAHİN (Kayseri) — Söz istiyorum. 
SIRRI SAKIK (Muş) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Seyfi Şahin; buyurun. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz, 
Sayın Sakık; buyurun. 
SIRRI SAKIK (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Biraz önceki konuşmacı arkadaşım, özellikle elini bize doğru yönelte yönelte, sanki İzmir'de 

miting alanındaymış gibi, sanki seçmenlere selam gönderiyormuş gibi, sanki seçmenlerden oy 
bekliyormuş gibi bir üslup içerisinde... 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Heyecandan oluyor. 
SIRRI SAKIK (Devamla) — Bu kürsüye alışmalısınız. Yani, bu kürsüde daha uygarca 

davranmalısınız diye düşünüyorum. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Uygarca, uygarca... 
SIRRI SAKIK (Devamla) — Bizi hainlikle suçlayarak, bizi bölücülükle suçlayarak hiçbir 

yere varamazsınız. Zaten sorunun özü orada. İki gündür tartışılan sorunun özü zaten orada. Hep 
bu mantıkla yaklaştınız, hep böyle davrandınız, yetmiş yıldır böyle davranıyorsunuz. "Evet, 
Kürtler Türkler kardeştir" diyorsunuz; ama, bağışlayın, sonra Kürtlere ne muamelesi yapıyor
sunuz. "Et ve tırnaktır" diyorsunuz, tırnak uzayınca kesip atıyorsunuz. Yani, Kürtler bu dayat
mayı artık kabul etmiyor. Biz, gerçekten, Türkiye'de yaşayan bütün insanlarla eşit şartlarda 
yaşamak istiyoruz, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Ülkeyi bölüp parçalamak gibi bir niyetimiz yok. 
Yani, bunu her zaman söylüyoruz; ama, bize "asimilasyon yapıyorsunuz" diyorsunuz... Bizim 
orada devletimiz yok, bizim okulumuz yok, biz kimseyi asimile etmemişiz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Nasıl devletiniz yok, devletiniz var. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Kaç tane devlet istiyorsunuz, bir tane devlet 

variste?.. 
SIRRI SAKIK (Devamla) — Yanlış anlıyorsunuz. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Yanlış falan anlamıyorum. 
SIRRI SAKIK (Devamla) — Canım kardeşim, bir dinler misin... 

(I) 549 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - İki gündür dinliyorum, daha ne dinleyeceğim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen, siz müdahale etmeyin. 
Sayın Sakık, siz de Genel Kurula hitap edin. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - İki gündür dinliyorum, yeter artık. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilim, lütfen... 
SIRRI SAKIK (Devamla) — Bağırma güzel kardeşim, bağırma. 
BAŞKAN — Sayın Sakık, siz Genel Kurula hitap edin efendim. 
SIRRI SAKIK (Devamla) — Sayın Başkanım, Genel Kurula hitap ediyorum; ama, sürekli 

müdahale ediyorlar. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyecekler, ben buradan ikaz ediyorum. 
SIRRI SAKIK (Devamla) — Sanki orada ben devletmişim, ben orada Türk insamnı asimile 

ediyormuşum gibi bir mantık içerisinde. Bu, yanlıştır, yani bu mantık yanlıştır. Kimse asimile 
edilmemelidir diye düşünüyoruz. Yani, kim kendisini nasıl hissediyorsa öyle olmalıdır. Yani, 
herkes anadiliyle eğitim görmek istiyorsa görsün, anadilini özgürce konuşmak istiyorsa konuşsun. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Zaten konuşuyorsunuz. 
SIRRI SAKIK (Devamla) — Bu ülke parçalanmaz, bölünmez. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Zaten parçalayamazsınız, gücünüz yetmez. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Sakık. 
SIRRI SAKIK (Devamla) — Efendim, zaten böyle bir talebimiz yok, talebimiz olmadığı için 

gücümüz yeter yetmez, bunu takdirlerinize bırakıyorum; ama, buradaki uygulamaları da ben yine 
takdirlerinize bırakıyorum. 

Arkadaşlarımız buraya çıkıp tek tek anlatıyorlar, ne yapmışlar, ne etmişler, ne suç işlemişler, 
ülkenin altına dinamit mi koymuşlar, eline silah mı almış, silahlı eylem mi koymuş? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Silahlı eylemi desteklemişler. 
SIRRI SAKIK (Devamla) — Onu yanlış algıladınız. "Onaylamıyoruz" dediler. Yüz kez 

söyledik, ben açık ve net söyledim, televizyona ve basına söyledim, bırakın Tuzla olayını, bizim, 
Doğu ve Güneydoğuda yaşayan insanların, Kürt'ün de Türk'ün de askerin de, timin de, polisin de 
hiçbirisinin parmağının kanamasına bile tahammülümüz yok. Bu nedenle çok duyarlıyız. 
İnanıyorum ki, sizden daha çok duyarlıyız. Çünkü, bu işin bedelini biz ödüyoruz. Her gün bedeni
mizden birkaç parça kopuyor, birkaç parça toprağa gömülüyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani 
biz, çok acı bedeller ödüyoruz. Bunun için size zaman zaman antipati gelebiliriz, zaman zaman 
tepkinizi alabiliriz, bunu da doğal karşılıyoruz. Bakın dokunulmazlıklarımızı kaldırdınız, size kin 
beslemiyoruz, yanlış yaptınız diyorum. Yanlışa halk karar verecek, süreç karar verecek, tarih 
karar verecek. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçmeniz gerektiğine inanıyorum. Çünkü, bu poli
tikalar artık halkı idare edemiyor, artık halkın birlikteliğinin altına sizin bu politikalarınız dinamit 
koyuyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Adalete inanmıyor musun? 
BAŞKAN — Sayın Alınak, söz hakkınızı kullanacak mısınız? 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, dokunulmazlığımın kaldırılması kararı 

Parlamentonun dışında ve çok önceden alınmıştır. Bu nedenle savunma yapmayacağım. 
BAŞKAN - Toşekkür ederim. 
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Sayın Alınak, savunma yapmıyor. 
Komisyon raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi komisyon raporunu oylarınıza sunacağım. 
Komisyon raporu, Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına dairdir. 
Komisyon raporunu kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu kabul edilmiş ve böylece 

Şırnak Millevtekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiştir. 
29.— Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/1038) (S. Sayısı: 587) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporunun görüşmelerine başlayacağız; 
ancak, çalışma süremizin bitmesine çok az kalmıştır. Bu nedenle gündemin 20 nci sırasındaki bu 
konunun eğer bitmez ise, bitmesine kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve. Hükümet yerlerini almıştır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okun

masını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Komisyon raporunun üzerinde söz isteyen?.. Yok. • , 
Sayın Orhan Doğan, Meclise gönderdiği kendi el yazılı belgesiyle ayrıca bulunduğu yerde 

tutulan tutanakla savunma yapmayacağını, bu hakkını da bir başkasına devretmeyeceğini bildir
miştir ve daha önce bunu zabıtlara geçecek şekliyle de Yüce Meclise arz etmiştik. Rapor üzerinde 
söz isteyen yok. 

Sayın Orhan Doğan da savunma yapmadığına göre, rapor üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Şimdi, Komisyonun raporunu oylarınıza sunacağım. 
Komisyon raporu, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına dairdir. 
Komisyon raporunu kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu kabul edilmiş ve Şırnak 

Milletvekili Orhan Doğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiştir. 
Bir önceki oyladığımız karar çerçevesinde devam ediyorum. 
30. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/997) (S, Sayısı.: 552) (2) 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum : Rapoun okunmasını 

kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 587 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
(2) 552 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Rapor üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Savunma yapmak üzere, buyurun Sayın Türk. 
AHMET TÜRK (Mardin) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Hakkımdaki dosyalarla ilgili düşüncelerimi daha önce ifade etmiştim. Bunu tekrarlamanın ve 

zamanınızı almanın da fazla bir anlamı olmadığına inanıyorum; ancak, biraz önce Cengiz Bulut 
arkadaşımız, Yunanistan'daki ve Bulgaristan'daki asimilasyoncu politikalardan bahsetti. 
Dünyanın neresinde olursa olsun, biz, asimilasyoncu politikanın karşısındayız. Kendisi, 
Yunanistan ve Bulgaristan'daki asimilasyoncu politikaya karşı çıkıyor ve burada yakınıyor, 
bağırıyor, âdeta feryat ediyor; ama, biz asimilasyoncu politikayı eleştirdiğimiz zaman da bölücü 
oluyoruz. 

M. RAUFERTEKİN (Kütahya) — Türkiye'de asimilasyon yok. 
AHMET TÜRK (Devamla) — Vardır, vardır... 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Nerede? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hayır efendim, nereden çıkardın. 
BAŞKAN — Lütfen... İstirham ediyorum sayın milletvekilleri. Müdahale etmeyin efendim; 

hatip rahat konuşsun. 
Devam edin Sayın Türk. 
AHMET TÜRK (Devamla) Eğer bir dilin, bir kültürün gelişterilmesi için ona olanak 

tanımazsanız, edebiyatını, kültürünü geliştirecek düzenlemeler yapamazsanız, uluslararası 
sözleşmelere uygun adımlar atmazsanız, elbette ki o dil üzerinde bir asimilasyoncu politika vardır 
anlamı çıkar. Vicdanınıza soruyorum : Bugün bir edebî çalışma, bir kültür çalışması, bir müzik 
çalışması rahatlıkla yapılabiliyor mu? Peki, bu asimilasyoncu politika değil midir? 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Kim engel olmuş canım? 
AHMET TÜRK (Devamla) — İşte, özünde çifte standart olmaz... Nerede olursa olsun, 

dünyanın neresinde olursak olalım, asimilasyoncu, inkarcı politikalar karşısında tavır koymalıyız. 
Demokrasiyi ve çağdaş bir ülkeyi ancak bu şekilde yaratabiliriz diye inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türk. 
Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, komisyon raporunu oylarınıza arz edeceğim. 
Komisyon raporu, Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına dairdir. 
Komisyon raporunu kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu kabul edilmiş ve 

böylece, Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar ver
ilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yasama dokunulmazlıkları dosyaları olarak gündemimizde iki adet 
dosya kalmıştır. Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü kanalıyla sayın grup başkanvekillerinden görüş 
sordum, bana gelen bilgi, sayın grupların bu iki dosyanın bitimine kadar sürenin uzatılması 
yönünde arzulu olduklarıdır. Öyle mi efendim?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Grup başkanvekilleri olarak öyle bir görüşme yapmadık. 
BAŞKAN — Rızanız yoksa kapatırım efendim... (ANAP sıralarınadan "oylayın Sayın 

Başkan" sesleri) 
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Peki efendim, ben İçtüzük hükümlerine göre, oylamaya sunacağım... 
Efendim, mutabakatınız varsa oylamaya sunmayacağım, mutabakatınız yoksa benim yetkim 

dahilinde, İçtüzük hükümlerine göre, oylamaya sunacağım... 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Danışma Kurulu karar almadı mı? 
BAŞKAN — Danışma Kurulu ile ilgisi yok efendim. Bu işlemlerin bitmesi için az bir dosya 

kalmıştır. (ANAP sıralarından "oylayın" sesleri) 
Efendim, sizlerden gelen arzuya göre hareket ettiğimi biraz önce arz ettim. 
Bu iki dosyanın bitimine kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Bu iki dosyanın, yani gündemin 22 ve 23 üncü sırasında bulunan yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili dosyaların işlemleri bitinceye kadar çalışma süremiz 
uzatılmıştır. 

31. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (31996) (S. Sayısı: 588) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporunun görüşmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilme
miştir. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
MUZAFFER DEMİR (Muş) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; ben sözlerime, bugün 

dokunulmazlık dosyalarının Meclis gündemine gelmesine neden olan ve Türkiye'nin en büyük 
sorunu olan Kürt meselesinde, Türk ve Kürt halklarının tarihsel kardeşliğini, tarihsel bağlarım, 
tarihsel kader birlikteliğini dile getirmek ve bu tarihsel birlik ve kardeşlik temelinde son yetmiş 
yılda uygulanan yanlış, inkarcı ve asimilasyoncu politikaları dile getirmekle başlayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, tarih kitapları açıp incelediğinizde, okuduğumuzda şunu göreceksiniz: 
Tarihte Türk halkıyla, Türk ulusuyla böylesine kader birliği yapmış, böylesine omuz omuza dişe 
diş mücadele vermiş, yüz yıllardır kız alıp vermiş, kirve olmuş, hısım olmuş bir başka halk yoktur, 

Gene, yakın tarihimize baktığımız zaman, Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşının 
en kritik, en bunalımlı dönemini yaşadığı zaman, Kürt halkı, bir Arap halkı gibi Osmanlıyı 
arkadan hançerlememiştir. İçeride Anzuvurlar, Çapanoğulları bile bu Meclisi tehdit ederken, bu 
Meclisin toplantı yaptığı Ulus sırtlarında Anzavur'un silah sesleri duyulurken, sizin şimdi 
varlığını inkâr ettiğiniz, yok saydığınız Kürt halkı Mustafa Kemal ve arkadaşlarına omuz vermiş, 
onlarla birlikte kan dökmüş, onlarla birlikte bu ülkenin harcını ve temelini atmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, hiç kimse yıkmaya çalışmıyor. Bilakis, yıkmadığımızı, Kürt halkının 
da yıkma karakterinde bir halk olmadığını vurgulamak açısından bu düşüncelerimi ifade ediyo
rum. Belki yıkmak isteyenler olabilir; ama, Kürt halkının ekseriyeti, Parlamentodaki 
arkadaşlarımızın hiçbiri, şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum ki, Türkiye'nin bölünme
sine, parçalanmasına, dağılmasına taraftar değildir. Bilakis, Türkiye'nin güçlenmesinde, çağı 
yakalamasında, demokratikleşmesinde, Türk insanının hak ettiği demokratik kurum ve kurallara 
kavuşmasında hepinizden daha çok arzuluyuz, istekliyiz. 

(1) 588 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımız Sayın Şendiller ve Sayın Bulut bazı gerçekleri dile 
getirdiler. Onların bazı düşüncelerine katılmamak mümkün değildir. Sayın Şendiller, "kız alıp 
verdik, akraba olduk, hısım olduk, benim eşin Kürt, benim evimde Kürtçe konuşuluyor" dedi. 
Sayın Bulut, asimilasyonun ne kadar çağdışı bir yöntem olduğunu vurguladı. Bulgaristan'da, 
Yunanistan'da Türk azınlığına uygulanan asimilasyoncü politikaları burada lanetlemek istedi. 

Peki, değerli arkadaşlarım, asimilasyon nedir? Bilimsel olarak asimilasyon iki kategoriye 
ayrılır. Biri doğal asimilasyondur, bir diğeri zoraki asimilasyondur. Doğal asimilasyon, ekonomik 
ve sosyal yaşantının, birlikte yaşamanın bir sonucu olarak daha üstün, daha gelişmiş durumda 
olan bir kültürün diğer bir kültürü kendi potası içerisinde eritip yok etmesi olayıdır. Ama, işin 
demokratik olmayan, hukukî olmayan, insanî olmayan diğer bir yönü, Bulgaristan'da yapıldığı 
gibi, Yunanistan'da yapıldığı gibi ve Türkiye'de de yapıldığı gibi, zoraki asimilasyondur. Yani, 
siz, bir halka dilini, kültürünü zora başvurarak unutturursunuz. Peki sizin yüksek vicdanınıza 
sığınarak söylüyorum: 70 yıldır Kürt halkının dili, kültürü inkâr edilmedi mi? Kürt çocuklarını 
asimile etmek için müfettişlerin raporları doğrultusunda yatılı bölge okulları kurulmadı mı? 12 
Eylül 1980 darbesiyle "Türkçe dışında başka hiçbir dil konuşulamaz" diyen yasayı kimler getir
di? 

İSMAİL SANCAK (İstanbul) - Daha sonra kaldırdık. 
MUZAFFER DEMİR (Devamla) — Evet, teşekkür ediyorum, kaldırdınız, iyi bir şey 

yaptınız, hizmet ettiniz gerçekten. 
Değerli arkadaşlarım, sorunu nerede arıyoruz? Sorunu Suriye'de arıyoruz, sorunu İran'da 

arıyoruz, sorunu Avrupa'da arıyoruz; Almanya'dan, Fransa'dan, Avrupa Topluluğundan medet 
umuyoruz. Oysa, ne kolay bir yol vardır: Kendi halkımızla barışmaya çalışsak, kendi 
insanlarımızla barışmaya çalışsak, o Kürt'tür dediğimiz insanlarımızı sade bir yurttaş, sadece bir 
vatandaş olarak bağrımıza hassaydık, bu sorunun çözümünü onlara giderek, onlarla diyalog 
kurarak halletmeye çalışsaydık, onların temsil ettiği, onların seçip buraya gönderdiği milletvekil
lerine yapılan bu muameleyi eğer bugün reva görmeseydik, inanıyorum ki, Türkiye'nin önünde 
çok daha parlak, çok daha güzel, çok daha aydınlık günler olacaktı. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sadak, buyurun efendim. 
SELİM'SADAK (Şırnak) - Sayın Başkan, Yüce Kurulun değerli üyeleri; 27.9.1992 tari

hinde, zamanın bizim partimiz olan Halkın Emek Partisinin Kocaeli yöneticilerinin Şırnak İli 
yöneticileriyle düzenlemiş oldukları bir yardımlaşma ve dayanışma gecesinde, beni de Şırnak 
Millitvekili olarak davet etmişlerdi. Tabiî, hepinizce de malum olduğu gibi, Şırnak'ın sorunlarını 
Genel Kurula taşımıştık; Anavatan Partisi Grubu tarafından, Şırnak'ın afet yasasına tabi tutulması 
için yasa önerisi verilmişti, Şırnak ile ilgili Genel Kurul özel olarak toplantıya çağrıldı; Şırnak o 
zaman yerle bir edilmişti, onlarca insan ölmüştü, yüzlerce insan yaralanmıştı, yüzlerce araç 
yakılıp, yıkılmıştı, oturma yerleri, yani insanların iskân edildikleri evler tahrip edilip, enkaz haline 
getirilmişti. İşte, çeşitli metropol illerde, bu kadar tahrip edilen ilimizle ilgili yardımlaşma ve 
dayanışma geceleri düzenlendi. Ben de bu yardımlaşma ve dayanışma gecesi için Kocaeli'de, 
sevgili Kocaelilerin düzenlemiş oldukları geceye katıldım. O gecede bir konuşma yaptım. Benim 
söylediklerimi, o gecede söylediklerimi Sayın Mesut Yılmaz da söyledi; yani, şu veya bu şekilde, 
Şırnak'ta yaptığı incelemelerde, devlet tarafından yapıldığını söyledi; Anavatan Partisi Grup 
Başkanvekili Sayın Mehmet Keçeciler, güneydoğu ile ilgili Meclis araştırması önergesi üzerinde 
yaptığı konuşmada söyledi. Birkaç gün öncesinde doğu ve güneydoğuda yakılan, yıkılan köyleri 
araştırma önergesi, değerli Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu üyeleri tarafından verildi. Ben de 
burada bunu söylemişim. Devlet orada suçludur diye söylemişim de, insanları öldürmüşler, evleri 
bombalamışlar... Arkadaş, yalan mı söyleyelim?.. Yalancılık bu ülkeyi kurtarıyorsa, ben yalan da 
söylemeye hazırım. İnsanları öldürmekle bir yere varamayız. 
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KADİR BOZKURT (Sinop) - PKK'yı kınıyorsun değil mi?.. 
SELİM SADAK (Devamla) — Efendim, tarih onu gösteriyor, insanlar ölüyor, PKK'nın ne 

yaptığı bellidir; halk biliyor, devlet biliyor, yetkililer biliyor, devletin ne yaptığını da oradaki 
insanlar biliyorlar; fakat, şunu da söylemek istiyorum: Esasen savunma yapmak niyetinde 
değildim; çünkü, dokunulmazlığım kalksın veya kalkmasın diye öyle bir lüksüm de yoktur; İstiyo
rum, bu töhmet altından kurtulmak istiyorum; yargı önünde hesap vermeye hazırım; fakat, şunu da 
söylemeden geçmeyeceğim: Bu dokunulmazlık dosyaları görüşülürken, muhtelif partilerin değerli 
üyeleriyle görüştüm, "değerli arkadaşım, hergün görüşüyoruz, sohbet ediyoruz, birazdan benim 
dosyam da gündeme gelecek. Dikkat ettiğim kadarıyla, her dosyayla ilgil i parmak kaldırıp, 
dokunulmazlık kalksın dedin, benim hakkımda ne söyleyeceksin?., dedim, "TabiAı, kaldıracağız" 
dediler. 

"Peki, arkadaşım, burada milletvekilisin, -birisi, DYP'li arkadaş, birisi ANAP'lı arkadaş, 
birisi de sanırım MHP'li arkadaşımdı- bir milletvekilisin, seçilmiş bir insansın; bir insanın duru
muyla ilgili karar veriyorsun. Bu verdiğin kararın; yani, suçu teşkil eden dosyanın içerisinde ne 
var, ne yok, bu suç nerede işlenmiş biliyor musun?" dedim, "Hayır, bilmiyorum; fakat, dokunul
mazlığının kalkması için oy vereceğim" diyor. Buradan anlaşılıyor ki, ben "şehadet" kelimesini 
de getirmiş olsam veya "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" de demiş olsam, yine de dokunul
mazlığım kaldırılacaktı gibi geliyor bana. Çünkü, birkaç arkadaş da bu kürsüde söyledi, 
"efendim, doğrudur, dosyalarda herhangi bir suç olmayabilir, dokunulmazlığın kaldırılmasına 
neden olacak şekilde suç olmayabilir; ama bizim seçmenimizden tepki geliyor, bizim seçmenle
rimizin tepkisi vardır." Peki, siz seçilmişsiniz de, sizin seçmenleriniz vardır da, biz seçilmedik 
mi? Bizim seçmenlerimiz ne diyor? Hanidir Türkiye'de herkes yasalar önünde eşittir; herkes 
kanun huzurunda eşittir? 

Peki, Sayın Öztürk'ün seçmenleri gibi, Sayın Balıkesir Milletvekili Cemal arkadaşımın seç
menleri gibi, benim seçmenlerim de polis copuna karşı kalmasın, polisin namusuna karşı 
kalmasın; onların tepkisini görelim/Dünden şimdiye kadar nasıl milyonlarca telefon gelecekti 
buraya, milyonlarca insan yıgılacaktı buraya; ama, benim ilçemde, buraya telefon etmeye telgraf 
yazmaya gittikleri için, adamlar postaneden kovalanmıştır değerli arkadaşlarım. Mademki, yurdun 
dört köşesinde herkes yasalar önünde eşittir de, Balıkesirlinin gösterdiği tepkiyi Cizreli de 
göstercbilsin, Digorlu da gösterebilsin, ki, bu ülkenin sorunlarını kardeşçe, ortaklaşa, tartışa 
tartışa, insanlarımızın sorununu, insanlarımızın taleplerini dertlerini dinleye dinleye çözebileceğiz. 

Yalnız, bir olayı sizlere anlatacağım değerli arkadaşlarım. Bütün siyasî parti liderleri, kendi 
seçim bölgelerine gittikleri zaman, devletin ve ellerindeki belediyelerin bütün imkânlarını kulla
narak, kitleleri kırsal alanda, diğer yerleşim alanlarında biriktirip üst üste getiriyorlar. Sayın 
Çiller, okul kapılarına kilit vurarak halk yığınları yapıyor, Sayın Karayalçın, belediye imkânlarını 
seferber ederek halk yığınları yapıyor; ama, Selim Sadak, bir milletvekili olarak, bir telefon dahi 
etmeden, kendi ilçesine gititği zaman, çarşının bir başından diğer başına gittiği zaman Cizre 
İlçesinde, 15 dakikada 15 bin insanı oraya topluyor ve korkudan "Hoşgeldin" söyleyemiyorlar, 
"nasılsın" söyleyemiyorlar, herhangi bir slogan atmıyorlar; yalnız, sevgi ve saygılarını alkışlarla 
belirttiler değerli arkadaşlarım. Ama, bunlarla dakalmayarak, oradaki görevlilerimiz, oradaki yet
kililerimiz, buna da tahammül etmeyerek, herhangi bir slogan yokken, herhangi bir amblem 
yokken, orada bana ve benimle olan arkadaşlarıma hoşgeldin diye gelen ve sevgi, saygılarını 
yalnız ve yalnız alkışlarla belirten insanlar, silahla başımızdan dağıtıldı, arkadaşlar. Biz mil
letvekilleri zorla panzerden kurtulduk. Ne olacak bu iş? Bu iş nereye gidecek? 

Bir de, diyorsunuz, Halkın Emek Partisi seçime niçin girmedi? Geçen gün, ben, seçim böl
geme giderken, benimle beraber Ankara'dan gelmiş olan dört tane basın mensubu vardı; birisi 
Sabah'tan Fehmi Öztekin, birisi Aydınlık'tan Sinan Öğüş, birisi UBA Ajansından adı Necdet olan 
ve soyismini bilemediğim bir arkadaşım. Buradan Cizre'ye giderken herhangi bir zorluğa rast 
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gelmedim. Diyarbakır'da iner inmez, Cizre'ye kadar bütün noktalarda benim milletvekilliğime 
saygı gösterdiler, yardımcı oldular ve istediğim şekilde davrandılar; ama, Cizre'ye geldiğimizde, 
Cizre girişindeki noktada nöbet tutan polis arkadaşlarımız, çok nazikçe "hoşgeldin sayın mil
letvekilim, ne var ne yok Anara'da, ne yapıyorsunuz?" dediler. Biz de onlara güzel duygularla 
cevap verdikten sonra, yanımızda götürdüğümüz gazeteleri kendilerine verdik, hal hatırlarını sor
duk. Polisler "kusura bakmayınız, iki dakika bekleteceğiz sizi; korumanızı aldıktan sonra sizi 
şehre alalım" dediler. Ben de "kardeşim, ben ilçeme gidiyorum, korumaya ihtiyacım yok; ama 
yine de bekleyeyim" dedim. O sıralarda, halen... 

(Mikarofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
SELİM SADAK (Devamla) — Yine de "olur" dedim, teşekkür ettim ve kendilerine gazete 

verdim. Orada bulunan yetkili arkadaşımız geldi "kusura bakma sayın milletvekilim, sizi Cizre'ye 
alamayız" dedi. Bunu, çok asık bir yüzle, üzülerek söyledi. Yani, üzüntüsü ifadesinden de belliy
di, onu hissettim. Ben de "niye değerli arkadaşım; ben milletvekiliyim, hem de bu bölgenin mil
letvekiliyim. Bir seçim var, aday adaylarının arasından adaylarımı tespit etmek için geldim; insan
lar arasına bir kamuoyu yoklamasına geldim, niçin oluyor bunlar? Ben gireceğim ilçeme" dedim. 
Tekrar, anons ettiler ve "hayır, giremezsin" dediler. Cizre girişinde engellendiğim yerden sonra ilk 
ev bir akrabamın eviydi ve aramızda 50 metre vardı. Ben, "arkadaşım, ben bu eve ulaşayım, 
sahiplerini tanıyorum; telefonları var, bu telefonla, valiyle, Ankara ile irtibat kurayım, bilgi 
edineyim. Alınmış bir karar mı vardır , neyin nesidir öğreneyim" dedim. Gittiler; geldiklerinde 
"hayır, oraya da gidemezsin" dediler. "Arkadaşım, öyleyse bana bir çadır getirin de burada çadır 
kurayım veya bu durumdan sonra bazı kuşkularım var, bir koruma ver de geri döneyim" dedim; 
"hayır, onu da yapmayız" dediler. Havalar da güzeldi, orada oturdum, birbuçuk saat bekledim. 
Yanımızdan gelip geçen seçmenler, beni seçen insanlar, sanki tavuk hırsızıymışım gibi şöyle bir 
bakıyorlar ve bana yanaşmaktan, "hoşgeldin" demekten korkuyorlardı. 

Değerli arkadaşlar, bu şartlar altında ben nasıl seçime girerim? Orada beni birbuçuk saat 
beklettikten sonra "sen Cizre'ye gireceksin; ama, Cizre'de duramazsın" dediler. Kardeşim, ben 
İdil 'e gideceğim; madem devletin emridir peki, durmayacağım, hiç kimseyle de 
görüşmeyeceğim" dedim ve durmadım. Cizre, 100 bin nüfuslu bir ilçemdir; o gün orada hiç kim
seyle görüşmedim; o yine de ilçemde oyların yüzde 75'ini almıştım değerli milletvekilleri. (DYP 
sıralarından "şimdi alabilir misin?" sesleri) 

Hayır efendim, hayır... Şimdi de benim ölümü bile götürseniz oraya; bütün siyasî partilerin 
gücünü götürün oraya, yine de Selim Sadak orada oyların yüzde 60-70'ini alacaktır. Bu kesindir, 
isterseniz tecrübe edebilirsiniz. 

Ben, örgütten gelen biriyim, ben siyasetten gelen birisiyim. Ben buraya tesadüfen, havadan 
gelmiş bir milletvekili değilim. Ben çok genç yaşlarda politikaya başlamış, siyasete başlamış ye 
Halkçı Partiden belediye başkanlığı adaylığına girmiş, SHP'den belediye başkanlığı adaylığına 
girmiş, bugün SHP listelerinden milletvekili olmuş biriyim; ama ben, o sırada, hep, baskıya karşı 
insan haklarının savunucusu bir insan olarak, insanlar için çalıştım. Ben, bu geç saatlerde... 

BAŞKAN — Sayın Sadak, toparlayabilir misiniz... 
SELİM SADAK (Devamla) — Evet, çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu iftar saatinde fazla zamanınızı almak istemiyorum. Zaten fazla konuşacak bir şeyim de 

yoktur. Şunu demek istiyorum: Yani, Selim Sadak'ın dokunulmazlığı kalkmış veya kalkmamış 
önemli değildir. 

Arkadaşlar, isterseniz, Kürt problemi söyleyiniz/isterseniz Kürt realitesi söyleyiniz, isters
eniz Kürt meselesi söyleyiniz, isterseniz güneydoğu meselesi söyleyiniz; ama burada bir mesele 
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var. Bu meselenin kökten çözülmesi gerekir. Bu meselenin çözülmesi için, başta Sayın Tansu 
Çiller'i, tebdili kıyafet ederek ve hiçbir koruma zırhı arkasında olmadan, Sayın Ünal Ankan'ın 
demeçlerine ve raporlarına bağlı kalmadan bölgeye gidip inceleme yapmaya davet ediyorum. O 
bölgedeki insanların talepleri nedir, ne istiyorlar? Yani, ülke bölünecek, gidecek, efendim gidiyor 
diyecekler... Yani, bu Parlamentonun oluşu, sanki Sayın Kırca'nın Sayın Tansu Çiller'in 
babalarının katkıları oldu da Selim Sadak'ın babası dışarıda kalmıştır(!). Bu Parlamentoda bir taş 
varsa, birisi Sayın Kırca'nındır, birisi Sayın Sadak'indır. . 

Burayı, bu güzel yeri, bu güzel Parlamentoyu birilerine bırakıp idil'in susuz kıraçlarına 
sığınıp da böldürmeye çalışacak kadar sanırım geri zekâlı olamayacağız. 

Bu duygularla Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum; Yüce Kurulun selametli, kararlı 
çalışması dileğiyle, bütün milletvekili arkadaşlarıma, Yüce Kurula saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP, CHP, RP ve DEP sıralarınadan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadak! 
Rapor üzçrinde görüşmeler tamamlanmışatır. 
Şimdi komisyon raporunu oylarınıza sunacağım. 

Komisyon raporu, Şıranak Milletvekili Selim Sadak'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dairdir. 

Komisyon raporunu kabul edenler... 
ZÜBEYİR AYDAR (Siirt) — Karar yetersayısı aramanızı istiyorum. 
BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. Kabul etmeyenler..* Komisyon raporu kabul edilmiş 

ve Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiştir. 
[DEP sıralarınadan alkışlar(î)] 

32.— İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/745) (S. Sayısı: 616) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporunun görüşmelerine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışalardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum: Komisyon raporunun 

okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 
Rapor üzerinde söz isteyen sayın üyelerin isimlerini okuyorum : 
Gaffar Yakın, Hasan Akyol, Mahmut Kılınç, Abdüllatif Şener, Ali Oğuz, Mukadder 

Başeğrriez, Ziya Halis. 
Sayın Gaffar Yakın?.. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sayın Yakın, yerini bana bırakmak üzere ayrıldı 
efendim. 

BAŞKAN — Bu beyanı Gaffar Bey'den duymam lazım efendim. 
Sayın Hasan Akyol, buyurun. 
HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünden beri, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi, gerçekten tarihî günlerinden birini daha yaşamaktadır. Bu önemli günde ve 
önemli kararların alınmasında, her milletvekili arkadaşım gibi, ben de vicdanımla hareket etmeye 

(1) 616 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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çalışıyorum... 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Akyol... 
Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum efendim; iftar saati yaklaştı biliyorum; lütfen salonu 

boşaltmayınız. Bakınız, biraz sonra oylama yapacağım, Başkanlık Divanını güç durumda bırak
mayın efendim. Sayın Grup Başkanvekilleri, istirham ediyorum... 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Size ne efendin ondan?.. . 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
HASAN AKYOL (Devamla) — Bir milletvekili arkadaşımızın dokunulmazlığının 

kaldırılmasını onaylamak, elbette ki, bizim için kolay bir karar olmamaktadır. Bu karan verirken, 
önce vicdanımıza, sonra da milletimize ve ülkemize karşı tarih önünde sorumlu olacağımızın bi
lincindeyim; ama, gerektiği zaman, gerekli kararlan vermek de gerekiyor. 

Burada, dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilen arkadaşlarımızın Meclis çıkışında 
gözetim altına almış biçimini ve bir arkadaşımızın da daha dokunulmazlığı kaldınlmadan, gayrî 
resmî bilgilerle, dokunulmazlığının kaldınldığı zannedilerek gözetim altîna alınmasını, doğrusu 
çok yadırgadım ve hukuk devleti adına utandım. Buna sebep olanlar hakkında soruşturma 
açılacağı söylendi, bunu takip edeceğiz. 

Ülkenin her insanı gibi, en olağanüstü durumlarda dahi, hukuk devleti anlayışı içinde, 
hukukun işlemesi bizim de arzumuzdur. Hukuk, ancak, hukuku uygulayacak sorumlu ve 
görevlilerin işinin başında olmasıyla işler. Bundan, öncelikle Hükümet ve bakanlar sorumludurlar. 
Dünden beri, kendisini çok ilgilendiren konularda dahi Sayın Adalet Bakanımızın burada olma
masını gerçekten çok yadırgadık ve yadırgıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bana göre de alelacele hazırlanıp gündeme alınan 
komisyon raporlan, gerekçe bakımından çok noksan. Eğer, mahkemeler bu komisyon raporlanna 
göre karar vereceklerse, gerçek neticeye ulaşacaklannı sanmıyorum. Doğrusu, oyumu verirken, bu 
yönden hayli sıkıntılara düştüm. 

Benim söz almamı gerektiren bir diğer neden de, Komisyon raporlanndan görüleceği üzere, 
dokunulamazlığmın kaldmlmasını istediğimiz arkadaşlanmızın, isnat edilen suçlan işleyiş tarih
lerinin, seçimden önce ve bir kısmının da hemen seçimden sonra olmasına rağmen, bunlann.neden 
bugüne kadar getirilmemiş olduğudur. Bunların getirilme nedenini, 27 Mart seçimlerinin 
yaklaşması olarak görüyorum. 

Amaç, İktidarı başarısız gösteren gündemi değiştirmedir; ekonomik başarısızlığı, terör 
başansızlığını, demokratikleşme ve dış politika başansızlığım örtmedir. 

Aslında, gündemi değiştirmeyi hep denediniz, bunun için darbe söylentilerini dahi çıkardınız 
ve hâlâ da bu devam ediyor. Sayma Karayalçın, nasıl geldiğini kendisinin de anlayamadığı o nok
tada tutabilmek için ne lazımsa onu yapıyor. Ben , milletin sinesinden çıkan ordumuzdan, yani 
postallılardan hiç korkmam; ama ben postalcılardan korkarım. Bugün en büyük postalcılığı, 
maalesef, Sayın Karayalçın yapıyor; ayıptır, yazıktır bu millete, bu memlekete. (CHP sıralanndan 
alkışlar) 

Hani Uğur Mumcu'nun katilini bulmak için namus borcunuz vardı? Nerede katil? Nerede 
namus borcunuz? 

Şu anda dokunulmazlığı kaldınlmak istenen arkadaşımızın dokunulamazlığmın kaldınlması 
için, ben, şahsen olumlu oy vereceğim; kanaatime göre ve vicdanıma göre bunu Sayın Hasan 
Mezarcı hak etmiştir; ama, bu benim kanaatime göredir, vicdanıma göredir. Gerçek, hak ve adalet 
bağımsız yargı önünde ortaya çıksın istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurcusu Ulu Önder Atatürk aleyhine kimsenin böyle konuşmaya 
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hakkı yoktur. Böyle davranan birisinin bu çatı altında yeri olmayacağına inanıyorum. Ancak, biraz 
önce ifade ettiğim gibi, Sayın Mezarcı bunu ikibuçuk yıldır yaptığı halde neden bugün getirildi? 
Bunu yadırgıyorum. Yine biraz önce ifade ettiğim gibi, gündem değiştirme, seçim ve oy amacıyla 
bunun yapıldığına inanıyorum. Bu, yalnız bu dönemde olmuyor, bu, yeni değil; kırk yıldır, oy 
amacıyla, Atatürkçülükten ve laiklikten ödün veriliyor. Esas suçlu, bugüne kadar bunu 
yapanlardır. 

Sayın Başbakan da, iş dünyasına da ters düşme pahasına bugün yer yer dini siyasete alet 
etmektedir. Atatürkçülük ve laiklik, onun gereğini yapmakla olur. 70 yıl önce bugün hilafet 
kaldırılmıştı, o nedenle de bugün hilafetin kaldırılışının ve Tevhidi Tedrisat Kanununun kab
ulünün 70 inci yılı kutlanmaktadır. Bu olayların anlamı, o günlerin anlamı bugün daha iyi 
anlaşılıyor. Siyasîlerin kırk yıldır verdiği tüm ödünlere rağmen, siyasîler, siyasî partiler yıkılıyor; 
ama, gerçek Atatürkçü, gerçek laik cumhuriyetçi Türk halkı dimdik ayaktadır. Bunu merak eden
ler varsa, Anıtkabir'i bugünlerde izliyorlarsa gerçeği görürler, eğer göremiyorlarsa Anıtakabir'e 
gitsinler, bunu orada göreceklerdir. 

Bu nedenele, halkımızın, Anadolu insanının bu duyarlılığı nedeniyle halkımızı yürekten kut
luyor, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışalar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mahmut Kılınç... 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Efendim, ben söz hakkımı Sayın Ziya Halis'e devrediy

orum. 
BAŞKAN — Ziya Halis'e devrediyorsunuz. . ",. 
Buyurun. 
ZİYA HALİS (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Sayın Mezarcı'nın dokıınulamazlığının kaldırılmasına ilişkin olarak Yüce Meclisimize getir

ilen rapor üzerindeki görüş ve düşüncelerimi sizlere arz edeceğim. ; 
Atatürk, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi; Atatürk, ülkemizin yeniden çağdaşlaşması ve 

ülkemizin çağdaş bir ülke olması, batı medeniyetine kavuşması için hepimize talimatlar vermiştir 
ve Yüce Atatürk'ün bu düşünceleri Türkiye kamuoyuna mal olmuştur. 

Kurduğu cumhuriyet de, kendi deyimiyle, ilelebet payidar kalacaktır. Ülkemizin, çağdaş, 
Batılı anlamda bir demokratik ülke olabilmesi için, Atatürk'ün gösterdiği yolda hepimiz, Türk 
halkı, Türkiye halkı tereddütsüz yürüyecektir ve cumhuriyetin demokrasiyle yönetilmesi, he
pimizin en içten dileğidir. 

Demokrasi, laiklikle özdeştir. Laik düzen, demoraside "olmazsa olmaz" ilkesinin başında 
gelir. Biz, bu manada laikliği, hoşgörüyü savunan, insanların inancına saygı duyan, insanların 
inançları üzerindeki baskıları kınayan; ancak, şeriat yasalarıyla bu ülkenin yönetilmesine de asla 
razı olmayan bir düşüncenin sahibiyiz. 

Sayın Mezarcı ve arkadaşlarının, Atatürk'e ilişkin, daha doğrusu İzmir suikastine ilişkin 
olarak yerdikleri önergeden sonra halkımız buna ilişkin demokratik tepkisini göstermiş, biraz 
önce, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımızın da söylediği gibi, Anıtkabir günlerdir dolup 
taşmıştır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, biraz önce de söylediğim gibi, halkımız, Atatürk'ü bağrına 
basmıştır ve buna her aşamada sahip çıkacaktır. Mezarcı ve arkadaşlarının, Atatürk'e ilişkin art 
niyetleri ve bize göre yanlış düşünceleri olsa bile, Atatürk düşüncesi bu ülkede öylesine 
yerleşmiştir ki, bence bu arkadaşların önergeleri de hiçbir mana ifade etmemektedir. Bu 
arkadaşlarımızın, bir meseleyi araştırmalarından ya da Sayın Mezarcı'nın Atatürk'e karşı olan 
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düşüncelerinden ben asla korkmuyorum. Korkulacak düşünce varsa söylenmeyen düşüncesidir. 
Korkulacak düşünce varsa, gizlenen düşüncedir diye düşünüyorum. 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul) — Sivas'ta seçimlere niye girmediniz peki? 
BAŞKAN — Sayın Halis, siz devam edin efendim. 
ZİYA HALİS (Devamla) — Ben, bugün ve dün dokunulmazlıklara ilişkin olarak genel 

yaklaşımımı sizlere izah etmiştim. Dokunulmazlık, gerçekten saygı duyulacak bir kurum, bir 
müessesedir. Bu bağlamda, ben, parlamenterlerimizin düşüncelerini, halkın temsilcilerinin 
düşüncelerini -ne olursa olsun, ister karşısında olalım, ister yanında olalım- özgürce söyleye
bilmelerini, söylemelerini isteyen ve savunan bir insanım. 

Sayın Mezarcı'nın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin olarak gelen komisyon raporun
da, Partimizin kurucularından ve laikliğinden hiçbir şekilde şüphe edilmeyen Onursal Genel 
Başkanımızın da muhalefet şerhi var. 

HASAN AKYOL (Bartın)-Hani nerede kendisi? 
BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 
ZİYA HALİS (Devamla) — Siz İnönü'den daha fazla mı Atatürkçüsünüz, İnönü'den daha 

fazla mı laiksiniz? 
HASAN AKYOL (Bartın) — Geçti o geçti, mazide kaldı... 
ZİYA HALİS (Devamla) — Haydi canım sen de! 
BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Halis, sataşmalara kulak asmayın. 
ZİYA HALİS (Devamla) — Burada şunu ifade etmek istiyorum : Ülkemiz, demokrasiyi 

yaşamak demokrasiyi öğrenmek zorundadır. Bizler, halkın temsilcileri olarak buna örnek olmak 
zorundasınız. Eğer bizler, buna örnek olmazsak, daha uzun yıllar demokrasinin özlemini 
çekeceğiz. Ben bu özlemi yaşıyorum; hayata gözlerimi kapatmadan, ülkemin demokrasi ile 
yönetilmesini işitiyor, arzuluyor ve görmek istiyorum. Bu nedenle, düşünce özgürlüğünü, 
demokrasiyi, tabiî ki demokrasinin vazgeçilmez ilkesi olan laikliği, cumhuriyeti, insan haklarını 
sonuna kadar savunacağım. Bana göre, seçilen insanların tümünün, "Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir" diyen herkesin de bunu savunmak görevidir. Eğer bunu savunmuyorsa, kendisine ve 
kendisini seçenlere ihanet ediyor demektir. 

Değerli arkadaşlarım... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Yemin ne oluyor yemin?.. 
ZİYA HALİS (Devamla) — Yemin; eğer Mezarcı suç işliyorsa yasalara göre, suçu varsa 

bırakın onu halkımız değerlendirsin. Mezarcı, yarın, olacak bir seçimde kendi seçmeninin huzu
runa gidecektir ve ben diyorum ki, (ANAP sıralarınadan gürültülür) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sen nasıl Atatürkçüsün?.. 
ZİYA HALİS (Devamla) — ... ve ben diyorum ki, Atatürk ilkeleri bu ülkede o kadar çok 

yerleşmiş ve kökleşmiştir ki, hiç kimse, on tane Mezarcı da olsa, onları sarsamaz, bozamaz. Yeter 
ki, halkımız ve ülkemiz demokrasi ile yönetilsin; ülke halkının özgür iradesi belirlensin. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Mezarcı'nın dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı olduğumu 
ifade ediyor, hepinize eç içten duygularımla sevgiler ve saygılar sunuyorum; sağ olun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mezarcı, savunma hakkınız} kullanacak mısınız efendim?.. 
HASAN MEZARCI (İstanbul) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
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HASAN MEZARCI (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tam bir haftadır 
Türkiye'de korkunç bir medya terörü yaşadık maalesef. Ben, bu terörün odak noktasındaydım. 
Eğer şu anda bu Meclisin bir infiali varsa, kamuoyunun bir infiali varsa, insanlar kızmışlarsa; ben 
de medyayı seyrettim, oradan bakınca doğrusu toplumu haklı gördüm, infialleri haklı gördüm. 
Çünkü, Atatürk'ün annesi hakkında şurada ifade etmek istemediğim çirkin iddiaları içeren, ihtiva 
eden bir önerge verdiğim, medyada durmadan topluma spotlanıyor; toplum fevkalade büyük bir 
şok içinde bulunuyor. 

Fikir söylemek başkadır, eleştirmek başkadır. Ben açıkça söylüyorum, ben tek parti dönemi 
devrimlerini eleştirme hakkına malik olduğumu düşünüyorum bir milletvekili olarak; ama, hakaret 
etmek elbette başka bir şey dir. Bu bakımdan, olaya o tarafından bakınca ben de üzüntüyle 
seyrediyordum, artık yapacak bir şey yoktur; bu meseleyi mahkeme temizler, adliye temizler di
yordum ve bu esnada bir karar aldım: Çünkü, özellikle İstanbul'da olayları takip ederken, yerel 
radyolardan âdeta "Ne duruyorsunuz, niye vurmuyorsunuz, Atatürk elden gidiyor" anonsları 
gelmeye başlamıştı. 

Hiç kimseyle görüşmedim; çok açık söylüyorum, Partimden hiçbir arkadaşla, çevremden 
hiçbir arkadaşla görüşmedim. Danışmanım dahil, en yakın arkadaşlarım dahil, hepsini eve gön
derdim. Bu mesele bitmiştir, ben mağlubiyeti kabul ediyor ve çekiliyorum ve bu işi adalete 
götüreceğim. Çünkü, aksi halde, sembolik bir isimdim ben ve benim yüzümden insanlar birbiriyle 
vuruşabilir. 

Konu bu. Meclis, dokunulmazlığımı, bu büyük hadise karşısında gündemine alsın, bir karar 
versin. Eğer Meclis bunu yapmazsa, o takdirde ben istifa edebileceğimi deklare etmiştim ve 
bundan sonra gelişmeler oldu. Ben bu kürsüde, bu belgeyi okumak istemezdim; ama, bugün bu 
belgeyi burada okuyorum, bu Meclisin, milletin, tarihin arşivine koyuyorum. 

Biz, izmir suikastiyle ilgili fevkalade nazik bir önerge verdik. Önergemizde hiç kimseye; 
ama, hiç kimseye en küçük bir hakarette bulunmadık; sadece araştırılsın dedik. Ben, geçmişte -
biraz önce gördüm Sayın İsmail Köse buradalar- İçişleri Komisyonuna.gittim. Ben böyle 
inanıyorum, bugünkü bu Meclisteki gerginliklerin, zaman zaman yaşadığımız gerginliklerin 
arkasında da geçmişteki olaylar var, onlarla oluşmuş kültürler var. Zaman zaman, oradakiler, 
buradakilere geriliyorlar. Devlet ve millet hayatı süreklilik arz eder. Siyasî düşüncelerin, hareket
lerin de kendilerine göre ekolleri vardır, kültürleri vardır, altyapıları vardır. Dolayısıyla, birilerinin 
kahraman olması için, diğerlerinin hain olması gerekmiyor. Türkiye'nin, bu, kahramanlar, hainler 
edebiyatını bir tarafa atması gerekiyor. Ben bunun için çalışıyorum. Önergelerim buna yöneliktir. 
Çeşitli konularda verdim. 

Açıkça söylüyorum : Mustafa Kemal Paşa'nın itibarını azaltmaz Saidi Nursi'ye itibar iadesi; 
ama, ne yapar; belki hâlâ bugün devam eden -geçen gün televizyonda da söyledim- cumhuriyet -

^ zaman sürtüşmesini- belki iki tipik misaldir- ve onların şahsında tabanların sürtüşmelerini ve 
gerginliklerini kaldırır. Yaklaşımım buydu. 

Şimdi, bana yönelik olan nedir? "Atatürk'e kötü sözler söyledim." Şu belgeyi okuyorum. 
Mesele bu, medyanın söylediği bu. Önergeyi vermedi medya. Bu medya; yazılı ve sözlü medya, 
önergeyi bir kere bu millete sunmadı, takdim etmedi. Bir oyun oynandı Türkiye'de; ama, Allah 
oyunu bozdu... Oyun bozuldu, gerçek anlaşıldı. 

Bu belge cumhuriyet başsavcılığına verilmiş; 28.2.1994 tarihlidir. Altında, Kırşehir 
Milletvekili Coşkun Gökalp'in imzası vardır. Suç duyurusunda bulunmuş: Basın Hizmetleri; 
94/195. Hepsini okumaya gerek yok; vaktim yok; başka şeyler söyleyeceğim. Diyor ki, 
cumhuriyet savcılığına yaptığı başvurusunda bu değerli arkadaşımız: "İşbu sözler, Atatürk'e 
saygısızlığın ötesinde, açıkça hakarettir." Yani, bizim birtakım sözler söylediğimizi iddia ediyor, 
Basın açıklama metnimi de okumamış, önerge metnini de okumamış... Basın açıklama metnim de 
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buradadır. "Bu hakaretini de, sanık basın yoluyla yapmıştır" diyor, devam ediyor; "Bu sözler, 
aynı zamanda Atatürk'e küfretmektir" diyor ve diyor ki, -çok ilginç, altını çiziyorum- "Yine, 
sanık, bir grup milletvekiliyle birlikte, (bizim bu önergeye imza atan milletvekilleri) hareket 
ederek, Atatürk'ün annesinin genelevde çalıştığını -teeddüp ediyorum; burada kendileri 
belirtmişler bu arkadaşımız- Atatürk'ün de -ben kelimeyi okuyamayacağım- olduğu 
iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Meclis araştıraması önergesi vermiştir" 
diyor ve geliyor, bunu Mecliste dağıtıyor, bunu medyaya dağıtıyor bu arkadaşlar. Ben önerge 
veriyorum; önerge gümbürtüye götürülüyor, bu çıkarılıyor... Cumhuriyet savcılığına verilmiş 
resmî belgedir bu. Olay budur. Provokosyan budur, mesele budur. (DYP sıralarından "Siz söyle
diğinizi tekralayın" sesleri) 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Televizyonlara beyanların neydi? (CHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, efendim... Bir dakika... Hatibe müdahale etmeyelim. Bir dakika, 
efendim... 

Sayın Hacaloğlu bir dakika... 
Devam edin. 

HASAN MEZARCI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hangi konuda olursa olsun, ben mil
letvekiliyim, biz araştırılsın" dedik, kimseyi yargılamadık, siz de gelirsiniz "araştırmıyoruz" der
siniz, "gerek görmüyoruz" dersiniz, reddedersiniz... Lütfen... Ben işin o tarafına girmiyorum. 

Şimdi, benimle ilgili 17 tane dosya vardı, bunu geçiyorum. Bir başka provokasyonu örnek 
vereyim; Günaydın Gazetesi. Dünkü Günaydın Gazetesi. "4 ANAP'lı ve 4 DYP'li önergeye imza 
attı" diyor. Süleyman Beyin meşhur bir sözü var, Sayın Cumhurbaşkanının, "Yani, benzin vardı 
da içtik mi?" gibi... Şimdi bu 4 ANAP'lı, 4 DYP'li bu önergeye imza attı da, yani biz yedik mi o 
imzaları?..Önerge, resmî önerge, Mecliste. Bugün değil, benimle ilgili oylama dün yapılacaktı. 
Günaydın Gazetesi bu provokasyonu yapıyor; ANAP'lı, DYP'li arkadaşları bana karşı tahrik 
ediyor. 4 ANAP'lının ve 4 DYP'linin bu önergede imzası yoktur, önerge Meclistedir, bir tek 
DYP'li arkadaşımızın imzası vardır. 

Demek ki, basın, bizi birbirimize düşürmek için sürmanşet yalan haberler veriyor ve benim 
ağzımdan, hatta, "Sayın Mesut Yılmaz ağzını kapatsın yoksa şöyle yaparım böyle ederim, 
konuşursam ortalık sallanır" gibi laflar ediyor. Dün, İstanbul'da Günaydın Gazetesinin Yazı İşleri 
Müdürünü arıyorum, özür diliyor benden kendileri, "Bunu düzelteceğiz" diyor; bugün bakıyorum 
yine yok. 

Şimdi, benim 17 tane dosyam vardı. Ben çok açıkça bir şey söylüyorum: Hiç kimsenin, -ağır 
bir grip geçiriyorum, sestonum müsait değil, bu yanlış anlaşılmasın- bu ülkede hiç kimsenin -
Cumhurbaşkanı dahil- bü devleti, bu vatanı, bu milleti Hasan Mezarcı'dan daha fazla sevdiğini 
iddia etme hakkı yoktur aksi ispat edilmedikçe; bunu söyleyeyim. (RP sıralarından alkışlar) 

İkincisi, değerli arkadaşlarım, "bölücülük" laflan geliyor, medyada o tür imajlar doğuruluy-
or. Ben, Türkiye'nin bölünmesinden değil, büyütülmesinden yanayım ve dünyayı gezerken, 
Türkiye'yi gezerken, hatta bu kürsülerde Osmanlı misyonunu vurgulayan, zannediyorum tek mil
letvekili de benim. O büyük, o muazzam devlet ve medeniyete, o büyük ütopyaya toplumu 
yeniden belki motive etmek için bunu en çok kullanan da benim. 

SHP'li Bandırma Belediyesi geçen sene beni panele çağırdı, davet etti. Ben de kalktım gittim. 
İstanbul Barosu Başkanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden bir partinin genel başkanı ve 
ben, SHP'li belediyenin daveti üzerine ve onların, yani, özellikle onların tabanının huzurunda 
nazik ye güzel bir sistem tartışması yaptık. Herkes, "sistem tıkandı" diyor; öyle değil mi 
arkadaşlar? Sistem maden tıkanmıştır, bunu konuşacağız ki açılsın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Devam edin efendim, toparlayınız. 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Yani, sistem tıkandıysa; sağ, "tıkandı" diyor, sol, 

"tıkandı" diyor; Refah, "tıkandı" diyor; aydınlar, "tıkandı" diyor; tıkanmışsa tıkanmıştır... O 
zaman, ne yapacağız? Konuşacağız, açacağız bunun önünü. Mesele budur. 

İşte, ben, kesinlikle, Kurtuluş Savaşı dönemini hiçbir zaman söz konusu etmedim. 
Şimdiye kadar söylemedim ama, geçen gün HBB'dc söylediğim için burada da söyleyeyim. 

Kimse Atatürk ticareti yapmasın. Ulus'ta Ankara Palas'ta, Mustafa Kemal Paşa orayı ev olarak 
kullamyorken, benim dedem, babamın babası, dedem, o soğuk Ankara'nın kış geceleri yakın 
korumada nöbet tutmuştur. Ben, Atatürk'ü tarih kitaplarından okumadım, ̂ yanındaki kişilerden 
dinledim, canlı kişilerden. Açıkça söylüyorum... 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) - Atatürkçüyüm de, artık!.. 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Hayır, hayır; kimse şey yapmasın. Ben Kurtuluş Savaşı 

dönemini çıkarıyorum, Halk Partisi dönemini, 1 Nisan 1923'ten itibaren başlayan devrimler döne
mini, özellikle yeni baştan ele almamız gerektiğini, sorgulamamız gerektiğini... Mesela diyorlar 
ki, Hasan Mezarcı -bir televizyon söyledi- şeriatçılarla ilgili önerge verdi." Kimisi de diyor ki, 
"bunlar ittihatçı" Bunlar ne ittihatçıdır, ne şeriatçıdır; bunlar, liberal bir harekettir Halk Partisinin 
devletçi hareketine karşı. Özellikle ANAP'lıların bu işi ele almasını ben daha uygun bulurdum. 

Dün bir olay yaşadığım için geldim buraya. Değerli arkadaşlarım, birilerin şahsında hâlâ 
kavga mı edeceğiz? Kıyamete kadar, Halk Partililerle diğerlerini kavga mı ettireceğiz? Yani, mut
laka birilerini mahkûm etmemiz gerekmiyor; ama, mutlaka da, ilanihaye birilerine, "hain" 
dememiz gerekmiyor... 

Bunun için, yakın tarihteki sembollerin, eğer, birileri, "zulme maruz kaldık" diyorsa, o sem
bollerin buraya getirilmesi, konuşulması, konjonktürel olarak yapılmış birtakım yanlışlıklar varsa, 
bundan dolayı özür dilenmesi barışa katkıda bulunacaktır. 

Ben İçişleri komisyonuna gittim, Nazım Hikmet de gelsin, Vahdettin de gelsin dedim. İlani
haye Nazım Hikmet ve Vahdettin'in şahsında kavga mı edelim yani. Ben buna çalışıyorum. Bu 
vesileyle, DGM'lik bir mesele çıkarılıyor karşıma. Tarihî bir an, tarihî bir olayı anlatıyorum size. 

Dün başıma gelen olay: Evimde oturuyordum, polisler geldi, -arkadaşlar son derece nazik 
davrandılar. Bunu medyaya da söyledim. Devlet memurudur benim muhatabım değildir, benim 
muhatabım siyasilerdir- dediler ki, "Dokunulmazlığınız kaldırıldı. Sizi DGM'ye götüreceğiz." 
Halbuki benim, bu, SHP'li belediyenin festivalindeki panelde söylediğim sözlerle ilgili dosyam. 
Aynı konuda 17 tane dosya var. Bu 17 dosya bekletiliyor, şimdi seçim öncesi almıyor. 16'sı erte
leniyor, bir dosya, özellikle Refah - PKK parelelliği kurulduğu bir dönemde, bu paketin içine 
konuyor ve ondan sonra birileri düğmeye basıyor, hiç alakamız olmadığı halde, bir kısım sözleri 
bizim ağzımızdan küfür olarak medya günlerdir veriyor. Mesela budur. 

Şimdi, dünkü olayla ilgili bir şey söylüyorum; bu çok önemlidir. Hatta, Başbakan İsmet Paşa 
bundan dolayı tutuklanmıştır geçmişte. Bu tarihî anı hatırlatıyorum. İzmir suikastıyla ilgili tutuk
lamalar başladığı zaman, Kâzım Karabekir Paşalar, Mersinli Cemal Paşalar, Cafer Tayyar 
Paşalar, milletvekilleri tutuklanıyor Türkiye çapında, İsmet Paşa Başbakan, olaya derhal el koyu
yor Ankara'dan, emrediyor, Kâzım Karabekir Paşa'yı serbest bıraktırıyor. Kılıç Ali, İstiklal 
Mahkemeleri Başkanı "Sen misin bıraktıran, İsmet Paşa'yı da tutuklayın" diyor İsmet Paşa da 
apar topar İzmir'e götürülüyor... Başbakan... 

Şimdi, dün bize böyle bir olay oldu. Nefsimi savunmuyorum; ama, maalesef, dün, Meclis 
Başkanı Vekili Vefa Tanır'ı dinlediğim zaman ben Kâzım Özalp'i hatırladım. O günkü Meclis 
Başkanvekili Kâzım Özalp diyor ki, İsmet Paşa'nın bu olumlu davranışına karşı, "Tutuklayabilir 
efendim" diyor. Dün de bizim Meclis Başkanı Vekilinden aynı demeçleri dinlediğim zaman 
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inanın Meclis için endişe ediyorum, millî irade için endişe ediyorum, millî iradeye sahip çıkılması 
hususunda endişe ediyorum. Benim şahsî bir endişem yoktur. 

MEHMET GÖZLÜKAYA(Denizli) - Anlamamışsın. 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Neyi anlamamışım. 
BAŞKAN — Siza devam edin efendim ve toparlayın. 
Arkadaşlar, müdahale etmeyin de bitirsin. 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Polisler geldi silahımı aldı, dokunulmazlığım 

kaldırılmadığı halde. Nereye?.. 
Ben size bir şey söyleyeyim mi: Benim için "kaçtı" diyenler, Türkiye'nin başı derde girdiği 

zaman ilk önce onlar kaçacaklar, biz de bu topraklarda öleceğiz; hep biz öldük çünkü, benim 
dedelerim öldü. (RP sıralarınadan alkışlar) 

Bu lafları bırakın, bu medya provokasyonlarını bırakın. Ben duygu dilenciliği de 
yapmıyorum. Kimseye sövmedim, kimseye hakaret etmedim. İkibuçuk seneden beri, erken 
kalkan, Hasan Mezarcı'ya sövdü, "Hasan Mezarcı sövdü" diye yazdı. 

Hürmetlerimi arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mezarcı. 
M. HALUK MÜFTÜLER (Denizli) — İzmir olayını yanlış biliyorsun, gel de sana öğreteyim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Komisyon Raporunu oylarınıza sunacağım : Komisyon Raporu, İstanbul Milletvekili 

Hasan Mezarcı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dairdir. Komisyon Raporunu kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon Raporu kabul edilmiş ve böylece, İstanbul Milletvekili 
Hasan Mezarcı'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiştir. 

VEFA TANIR (Konya) - Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, dünkü konuşmam, Sayın Mezarcı'nın söylediğinin 

tamamen tersidir. Zabıtlara geçmesi için arz ediyorum. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Niye kalkıp da konuşmadın? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Tanır'ın yerinden bahsettiği husus, dün gece 

yaptığı konuşmalarda da zabıtlara aynen geçmiştir. Bir kere daha teyiden zabıtlara geçiriyorum. 
Sayın milletvekilleri, grupların mutabakatı üzerine ve daha önce alınan karar gereğince, sözlü 

sorularla kanun tasarıları ve tekliflerini görüşmek için 23 Mart 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.55 

m 
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VII.-SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Sorgun Köyünün turizme açıl

masına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/2376) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Turizm Bakam Sayın Abdülkadir Ateş ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize vetensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara; Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
re, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük Ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş/Konu/Proje/Yatınm 
Güdül, Sorgun Köyünde orman içinde tesis yapılarak turizme açılması. 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 2.3.1994 

Sayı: B.17.HKM.0.00.00.00/278-5686 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 gün ve KAN.KAR.MD.7/2376-6453/28375 sayılı yazınız. 
Turizm sektöründeki yatırımların gerçekleştirilmesine ilişkin esasları düzenleyen, kurallar 

gereği turistik üstyapı tesislerinin Bakanlığımca yaptırılması bu amaçla da maddî katkıda bulunul
ması olası değildir. 

Turizmin çeşitlendirilmesi ve ülke geneline yayılması politikasından hareketle Ankara-Gü-
dül -Sorgun Yayla köyü de Bakanlığımca inceleme kapsamına alınarak, anılan köyün yayla turiz
mi altyapısının geliştirilmesi amacıyla 1991 yılında Güdül Belediye Başkanlığına 20 milyon TL. 
tutarında ödenek gönderilmiştir. 

Anılan yörenin "Ankara Turizm Geliştirme Projesi" kapsamında değerlendirilmesi ayrıca 
planlanmaktadır. 
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Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in 7/2376-6453 Esas sayılı yazılı soru önerge
sine cevaben bilgilerinize arz ederim. Abdülkadir Ateş 

Turizm Bakanı 
2. — Ankara Milletvekili Melunet Vehbi Dinçerler'in, Haymana, Oyaca Kasabasındaki tu

rizm hizmetlerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/2377) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Turizm Bakanı Sayın Abdülkadir Ateş ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
re, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklanna birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan ara
sında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş /Konu/Proje/Yatınm 

Haymana, Oyaca Kasabasına dinlenme parkı, mesire yeri yapılması, (Belediye yer tahsisi 
yaptı. Projesi Bakanlığa verildi) 

T.C 
Turizm Bakanlığı 2.3.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.17.HKM.0.00.00.00/280-5689 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 gün ve KAN.KAR.MD. 7/2377-6454/28376 sayılı yazınız. 
Ankara İli Oyaca Kasabası Belediyesince park düzenlemesinde kullanılmak amacıyla iste

nen 1 672 000 000. TL. tutanndaki katkı Bakanlığımız bütçe ödeneklerinin kısıtlı olması nedeniy
le karşılanamamıştır. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in 7/2377-6454 Esas sayılı yazılı soru öner
gesine cevaben bilgilerinize arz ederim. Abdülkadir Ateş 

Turizm Bakanı 
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3. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül, Kavaközü Köyüne futbol saha
sı yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem 'in yazılı cevabı (7/2406) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • . •' 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Şükrü Erdem tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz/ederim. 

Saygılarımla. ' M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
re, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/dUşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL.°ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş /Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Kavaközü Köyüne futbol sahası yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.3.1994 

Sayı.: B.02.0.015.0.00.00.00-08/00558 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/2406-6483-28358 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından hazırlanan ve ilgi yazınız ekinde ba

kanlığıma intikal eden yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : Güdül, Kavaközü köyüne futbol sahası yapılacak mı? 
Cevap : 1995 yılı yatırım programı hazırlanırken Güdül, Kavaközü köyünün futbol sahası ih

tiyacı gözönünde bulundurulacaktır. 

4. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana-Oyaca Kasabası'nın spor 
sahası ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem 'in yazılı cevabı (7/2407) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
re, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş /Konu/Proje/Yatırım 
Haymana, Oyaca Kasabasına spor sahası yapılması. (Belediye yer tahsisi yaptı. Projesi ha

zır, keşif bedeli 200 milyon TL.) 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 3.3.1994 
Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/00562 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/2407-6484-28359 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından hazırlanan ve ilgi yazınız ekinde Ba

kanlığıma intikal eden yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : Haymana, Oyaca Kasabasına spor sahası yapılıp, yapılamayacağı? 
Cevap : 1994 yılı yatırım programında Haymana, Oyaca Kasabasının spor sahası yapımı işi 

yer almamıştır. Ancak konu ilerki yıllarda yatırım programında dikkate alınacaktır. 
5. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana İlçesinin kapalı spor salo

nu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem 'in yazılı cevabı (7/2408) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 
ve kuruluşlan ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
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döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

\ .; Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
re, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları ara

sında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş/Konu/Proje/Yatınm 
Haymana ilçe merkezine kapalı spor sahası yapılması. 

. . , . - . ' ; . ' T.C. . 
Devlet Bakanlığı 3.3.1994 

Sayı : B.02.0.015.0.00.00.00-08/00560 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/2408-6485-28360 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından hazırlanan ve ilgi yazınız ekinde Ba

kanlığıma intikal eden yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 

Gereğini arz ederim. 
Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru: Haymana İlçe Merkezine kapalı spor sahası yapılacak mı? 
Cevap : Haymana İlçe Merkezine kapalı spor sahası inşaatına başlanılmış olup, çalışmalar 

devam etmektedir. İnşaatın yapımı 1995 yılında tamamlanacaktır. 

6. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana, Aktepe Köyünün pancar 
kantarı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'nin yazılı cevabı 
(7/2410) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
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döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Kö
se tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
re, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatmmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan ara

sında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş /Konu/Proje/Yatınm 
Haymana, Aktepe Köyüne pancar kantarı kurulması. 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2.3.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı:B.140.BHİ.01-44 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2410-6487/28362 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana, Aktepe köyünün pancar kantarı 

ihtiyacına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili ceva
bımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in 

Yazılı Sorularına Cevabımız 
Haymana, Aktepe köyüne pancar kantarı kurulması ile ilgili husus T. Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Genel Müdürlüğü tarafından incelenmektedir. , 
7. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler' in, Haymana, Bahçecik Köyünün pancar 

kantarı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse'nin yazılı cevabı 
(712411) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sanayi ye Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
re, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? . 
Sorulan iş /Konu/Proje/Yatırım 
Haymana, Bahçecik Köyüne pancar kantarı kurulması. 

TC. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 2.3.1994 
Sayı:B.140.BHİ.01-34 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2411-6488/28363 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana, Bahçecik köyünün pancar kan

tarı ihtiyacına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in 

Yazılı Sorularına Cevabımız 
Haymana, Bahçecik köyüne pancar kantarı kurulması ile ilgili husus T. Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından incelenmektedir. 
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8. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Haymana Oyaca Kasabasındaki okul
ların öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'm yazılı cevabı 
(7/2430) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
rc, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş /Konu/Proje/Yatırım 
Haymana, Oyaca Kasabasında, ortaokul ve lisedeki öğretmen açıklarının giderilmesi. (Mate

matik, Tarih, Türkçe, Fen Bilgisi öğretmenleri yok.) 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3.6.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022. Arş. Pln. Dai. Bşk. - 94-000641 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 14 Şubat 1994 tarih ve KAN. KAR. MD. 

7/2430-6507/28401 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Haymana Oyaca Kasabasındaki 

okulların öğretmen ihtiyacına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Haymana Oyaca Lisesinde halen Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik Ve Tarih branşlarında birer 

öğretmen görev yapmaktadır. Diğer branşlardaki öğretmen ihtiyacının giderilmesi çalışmaları de
vam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

9. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan ilçesine pancar yıkım yeri ya
pılmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse 'nin yazılı cevabı 
(7/2484) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum' 
ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Kö
se tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
re, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş /Konu/Proje/Yatırım 
Kazan İlçesine pancar yıkım yeri yapılması. 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2.3.1994 

• t ' Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı:B.140.BHİ.01-50 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2484-6570/28480 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan İlçesine pancar yıkım yeri yapılma

sına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız 
ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in 

Kazan ilçesine pancar boşaltma yeri yapılması ile ilgili husus T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel 
Müdürlüğü tarafından incelenmektedir. 

10. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam İlçesinde bulunan fut
bol sahasının inşaatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (712493) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
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döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
re, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklanna birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c).Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş /Konu/Proje/Yatınm 
Kızılcahamam ilçesinde geçen yıl yapımına başlanan futbol sahasının tribün ve soyunma 

odalarının yanm kalan inşaatına devam edilmesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.3.1994 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/00559 

Türkiye Büyk Millet Mevclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/2493-6579-28489 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından hazırlanan ve ilgi yazınız ekinde 

Bakanlığıma intikal eden yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. ~ 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : Kızılcahamam İlçesinde geçen yıl yapımına başlanan futbol sahasının tribün ve soyun
ma odalannın yanm kalan inşaatına devam edilip edilemeyeceği? 

Gevap : Kızılcahamam İlçesi futbol sahası tribün ve soyunma odalannın yanm kalan inşaatı
nın ihalesi yapılıp inşaata başlanmıştır. İş 1995 yılında bitirilecektir. 

11. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam-Akdoğan Köyüne spor 
sahası yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem 'in yazılı cevabı (7/2494) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşlan ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılanmla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
re, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

"•. c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine Jpiyaç var mıdır? 

Sorulan iş /Konu/Proje/Yatırım 
Kızılcahamam, Akdoğan Köyüne spor sahası yapılması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/00557 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.Ö1.0.GNS.0.10.00.02-7/2494-6580/28490 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçer'ler tarafından hazirlanan ve ilgi yazınız ekinde 

Bakanlağıma intikal eden yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : Kızılcahamam Akdoğan köyüne spor sahası yapılması konusunda herhangi bir çalışma 
var mıdır? 

Cevap : Kızılcahamam Akdoğan köyüne spor sahası yapımı işi 1994 yılı yatırım programın
da bulunmamaktadır. Ancak önümüzdeki yıllarda, imkânlar dahilinde yatırım programına alına
caktır. 

12. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam Lisesinin öğretmen 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/2538) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Nahit Menteşe 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
re, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 

- 4 2 8 -



T.B.M.M. B:79 3.3.1994 0 : 2 

3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş /Konu/Proje/Yatınm 
Kızılcahamam Lisesine 3 İngilizce, 2 Matematik ve 1 Türkçe öğretmeni verilmesi. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3.3.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022. Arş. Pln. Dai. Bşk. - 94 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 18 Ocak 1994 tarih ve KAN. KAR. MD. 

7/2538-6631/28542 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Kızılcahamam Lisesinin öğretmen 

ihtiyacına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Kızılcahamam Lisesinde halen 2 adet İngilizce, 3 adet Matematik, 5 adet Edebiyat ve Türk

çe öğretmenleri görev yapmaktadır. Diğer branşlardaki öğretmen ihtiyacının giderilmesi çalışma
ları devam etmektedir. Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

13. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam İmam Hatip Lisesi öğ
retmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/2539) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
rc, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
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c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 
arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş /Konu/Proje/Yatırım 
Kızılcahamam imam Hatip Lisesine 3 Meslek Dersleri, 1 Edebiyat, Coğrafya, İngilizce, 

Felsefe ve Psikoloji öğretmeni verilmesi. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı . 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 3.3,1994 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022. Arş. Pln. Dai. Bşk. - 94 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Mfecjisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 18 Ocak 1994 tarih ve KAN. KAR. MD. 

7/2539-6632/28543 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in "Kızılcahamam İmam Hatip Lisesi 

öğretmen ihtiyacına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Kızılcahamam İmam Hatip lisesinde halen 2 adet İngilizce, 3 adet Edebiyat, Ter adet 

Coğrafya ve Felsefe öğretmenleri görev yapmaktadır. Diğer branşlardaki öğretmen ihtiyacının 
giderilmesi çalışmaları devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

14. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan kapalı spor salonuna ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem 'in yazılı cevabı (7/2733) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 

Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, 
Çamhdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve 
Yenimahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gön
derilen "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden 
aşağıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
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d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 
değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan iş /Konu/Proje/Yatırım 
Sincan ilçesinde ihalesi yapılan 2 500 kişilik kapalı spor salonunun bitirilip bitirilmediği. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.3.1994 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/00556 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 22.2.1994 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/2733-6851-28891 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından hazırlanan ve ilgi yazınız ekinde 

Bakanlığıma intikal eden yazılı soru önergesine ait cevap ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. Şükrü Erdem 

Devlet Bakam 
Soru : Sincan ilçesinde ihalesi yapılan 2 500 kişilik kapalı spor salonunun bitirilip bi

tirilmediği? 
Cevap : Sincan İlçesi kapalı spor salonu inşaatı tamamlanarak, açılışı yapılmıştır. Salon şu 

anda faaliyettedir. 

75, —• Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan-Çamalan, Tekirler, Osan, 
Kuzucular, Yenice köylerinden birine pancar kantarı kurulmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/2756) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili 
Bakanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, 
Çamlıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve 
Yenimahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gön
derilen "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden 
aşağıda belirtilen konuda/projede/düşünccde/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve> süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş /Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan, Çamalan, Tekirler, Osan, Kuzucular, Yenice köylerinden birine pancar kantarı 

kurulması. 
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T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2.3.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı:B.140.BHÎ.01-42 

Sonu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2756-6874/28914 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan, Çamalan Tekirler, Osan, Kuzu

cular, Yenice köylerinden birine pancar kantarı kurulmasına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandı
rılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
TahirKöse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in 
Yazılı Sorularına Cevabımız 

Nallıhan, Çamalan, Tekirler, Osan, Kuzucular, Yenice köylerinden birine pancar kantarı ko
nulması ile ilgili husus T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından incelenmektedir. 

16. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı Karacaahmet Köyüne pancar 
boşaltma makinesi kurulmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Kö
se 'nin yazılı cevabı (7/2758) • • N 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Turizm Bakanı Sayın Abdulkadir Ateş ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
re, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş /Konu/Proje/Yatırım 
Polatlı, Karacaahmet Köyüne pancar boşaltma makinesi verilmesi. 
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T.C. 
Sanayi ve TicaretBakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 2.3.1994 
Sayı :B.140.BHİ.01-46 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2758-6876/28916 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı Karacaahmet köyüne pancar boşalt

ma makinesi kurulmasına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önerge
siyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Tahir Köse 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in 
Yazılı Sorularına Cevabımız 

Polatlı .Karacaahmet köyüne pancar boşaltma makinesi verilmesi ile ilgili husus T. Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından incelenmektedir. 

17. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı Hacımusa Köyünde pancar 
kantarı kurulmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse 'nin yazılı ce
vabı (7/2759) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum 

ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım 
döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Turizm Bakanı Sayın Abdulkadir Ateş ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıde-
re, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağıda belirtilen 
konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği

şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan iş /Konu/Proje/Yatırım 
Polatlı, Hacımusa Köyünde pancar kantarı kurulması. 
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T.C 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2.3.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı:B.140.BHİ.01-40 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2759-6877/28917 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Polatlı, Hacımusa köyünde pancar kantarı 

kurulmasına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandınlmasmı istediği yazılı soru önergesiyle ilgili 
cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
TahirKöse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in 

Yazılı Sorularına Cevabımız 
Polatlı, Hacımusa köyünde pancar kantarı kurulması ile ilgili husus T. Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Genel Müdürlüğü tarafından incelenmektedir. 

18. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, sit alam içinde bulunan Madenşehri Köyüne iliş
kin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in yazılı cevabı (7/3094) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar tarafından yazılı olarak cevaplandı

nlmasmı saygılanmla arz ederim. 
11.10.1993 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman ili Madenşehri Köyü 1976'dan beri SİT alanı içindedir. Hiç bir yeni yapıya izin ve
rilmediği için, köylü vatandaşlar; özellikle kalabalık aile fertleri hatta anne-baba, gelin-damat, 
evin genç kızı ve oğlu aynı çatı altında yaşamak ve hayatlarını bu şekilde sürdürmek zorunda bıra
kılmışlardır. 

1. Zaten geçimini çok zor şartlarda sağlayan, bu yüzden ecri misili veremediği için ağır ceza
lara çarptırılan, adeta açıkhava hapishanesine mahkhûm edilen Madenşehri köyünde yaşayan in
sanların sıkıntıları sizce SİT alanından daha mı az önemlidir? 

2. Madenşehri köyünün bu sıkıntısını gidermek için bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapıl
maktadır? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 2.3.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940/130 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 10 Şubat 1994 gün, KAN. KAR. MÜD .7/3094-7215-29341 

sayılı yazısı. 
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Sit alanı içinde bulunan Karaman İli Madenşehn köyüne ilişkin Karaman Milletvekili Sayın 
Zeki Ünal'ın Soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

Sit Alanı İçinde Bulunan Madenşehri Köyüne İlişkin Yanıt 

Madenşehri Karaman'a 37 km uzaklıkta bir köydür. Yukarı Değle Köyü ise Madenşehri 7 
km uzaklıktadır. Madenşehri'deki kalıntılann kimlere ait olduğu hakkında çeşitli fikirler ileri sü
rülmüştür. Havari Paulus'un Anadolu gezileri sırasında konakladığı Lystraheya Derbe olduğu, 
kaynaklarda varlığı öğrenilen Barata Şehri olduğu, yada Harun Reşit zamanındaki Arap ordulan-
nın 806" tahrip ettiği Siderapalos olduğu fikri bunlann en önemli olanlandır. Yöre halkı tarafından 
Binbirkilise olarak adlandırılır. Yörede geçen yüzyılda araştırma yapmış olan Ramsay ve Bell 
köylülerin yöreyi bir biçimde tanımlamalanna dayanarak yaptıklan çalışmaların ürünü olan ünlü 
kitaplann adım Binbirkilise olarak koymuşlar ve bu adı bütün bilim dünyası da benimsemiştir. 
Ören yerinin çevresinde ve yüksek tepelerinde Hitit rolief yazı ve sunaklarına rastlanılmıştır. 

Her iki ören yerinin üzerinde bugün yukan Değle ve Madenşehri Köyleri yer almaktadır. Bu 
durum iki ören yerinin de büyük ölçüde tahrip olmasına neden olmuştur. 

Konya İli, Karaman İlçesi, Karadağ bölgesindeki Madenşehri ören yerindeki 11 adet taşın
maz kültür varlığı ile Madenşehri'ne 7 km uzaklıktaki yukan Değle (üçkuyu) köyü ören yerindeki 
14 adet taşınmaz kültür varlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'riun 
13.11.1976 gün ve A-193 sayılı karanyla tescil edilmiştir. Söz konusu ören yerleri Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 21.9.1979 gün ve A-1815 sayılı karan ile Arkeolojik 
Sit alanı olarak belirlenmiştir. 

Konya Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu'nun 15.1.1988 gün ve 31 sayılı karan 
ile, Madenşehri sit alanı üzerinde bulunan Köyün Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklan Yüksek 
Kurulu'nun 6.1.1984 gün v<^67 sayılı İlke Karan uyannca başka bir yere nakledilmesine, sit böl
gesinin tel örgü ile çevrilerek qekçi ile korunmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. 

Madenşehri örenyerinde koylülerce sit alanı içerisinde 1984-1985 ve 1987 yıllannda yapılan 
kaçak inşaatlar hakkında Karaman Müze Müdürlüğünce cezai kovuşturma istemiyle açılan dava
lar 1989 yılı içerisinde sonuçlandınlabilmiştir. 

Karaman Ağır Ceza Mahkemesince sanıklar gerekli görülen cezaya çarptırılmışlar fakat 
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, sanıklar hakkında "zururetin tayin ettiği hudutları aşmaksızın yaptı
ğı inşaatta suç kastının varlığından söz edilemeyceği gözetilmeden yazılı düşüncelerle mahkûmi
yetlerine karar verilmesi kanuna aykın görüldüğünden", sanıklar hakkında mahkûmiyet kararı bo
zulmuş ve Yargıtay'ın bu karanna Karaman Ağır Ceza Mahkemesince uyularak sanıklar hakkında 
beraat kararı verilmiştir. 

Bu durumun bir örnek teşkil edeceği ve sit alanı içerisinde tahribatın önemli ölçüde artacağı 
düşünülerek 7.6.1989 gün ve 5478 sayılı yazımız ile konunun Konya Kültür ve Tabiat Varlıklannı 
Koruma Kurulu'nda tekrar değerlendirilmesi istenilmiştir. 
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Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 23.6.1989 gün ve 502 sayılı Kara
rında da Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 21.9.1979 gün ve A-1815 sa
yılı kararı ile belirlenen sit sınırlarının aynen geçerli olduğuna karar verilmiştir. 

Madenşehri ve Yukarı Değle Köylerinde bulunan 1. derece akreolojik sit alanı, 1990 yılı ta
kas programına alınmış olup, Valiliğe bu sit alanlarında taşınmazı bulunanların Bakanlığımıza, 
Takas Yönetmeliği uyarınca başvuruda bulunmaları için gerekli duyurunun yapılması istenmiştir. 

Madenşehri Köyü Muhtarının 1992 yılında Bakanlığımıza yaptığı başvuru üzerine muhtarlı
ğa gönderilen 31.1.1992 gün ve 343 sayılı yazımızla Madenşehri 1. derece arkeolojik sit alamnda 
taşınmazı bulunan maliklerin parsellerinin başka bir hazine arazisi ile takas edilmesi için Bakanlı
ğımıza başvuruda bulunmaları istenmiştir. 

Ancak bu konuda herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. 
Söz konusu sit alanında kalan parseller sahiplerinin Bakanlığımıza başvurmaları halinde Ma

liye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü'nce parsellerin başka bir hazine arazisi ile takası 
gerçekleştirilecektir. 

Yapılan incelemeler sonucunda (Üçkuyu) yukarı Değle Köyündeki toplam 27 adet taşınma
zın Karaman Valiliği'nin 3.10.1990 gün ve 693 sayılı yazısı ile Hazine adına kayıtlı olduğu ve Ba
kanlığımıza tahsis edildiği bildirilmiştir. 

Kültür Bakanlığı sahip olduğumuz tarih ve kültür mirasını korurken, bu mirasın yeraldığı yö
relerde yaşayan halkımıza mağdur olmaması için gereken azami duyarlılığı göstermektedir.-

Yukarıda da dile getirdiğim gibi koruma kurullarının bilimsel gerekçelere dayandırdığı karar
lar nedeniyle zor durumda kalan Madenşehri Köyü ile ilgili 2863 sayılı yasa uyarınca yöre halkına 
takas vb. olanaklar sunulmuştur. 

19. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Bakanlıkça hazırlanan "Anadolu Kiliseler Hari
tası "na ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı (7/3115) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar'dan delaletinizle yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Musa Demirci 

Sivas 
Sorularım: 
1. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı'nın bu milletin kültürüne karşı saygı ve mesuliyet ta

şıması gerektiğine inanıyor musunuz? 
2. Bir Kültür Bakanı olarak, Kültür Hazinesi Anadolu'nun sadece Hiristiyanî ve Helenistik 

kültüre vatanlık yaptığına mı inanıyorsunuz? 
3. 6 Ekim 1993 Çarşamba günü basında yer alan, masrafları Bakanlığınızca ödenerek hazırla

nıp Atlas Dergisi eki olarak dağıtılan "Anadolu Kiliseler Haritası" haberi doğru mudur? 
4. Bu haritada Kars yöresinde güya Ermeni şehir kalıntısı Ani ve batı Anadolu'daki Helenis

tik dönemlere ait eserler bütün detaylarıyla işlenirken, aynı yörelerde hatta bütün Anadolu'da İs
lam kültürüne ait hiçbir eserin işlenmemesiyle hangi gayeyi hedefliyorsunuz? 

5. Kıbrıs'ta da aynı anlayışı uygulayarak, haritada işlenen on kilisenin sekizini Kuzey Kıb-
rıs'dan seçmekle isbatlamak istediğiniz nedir? 

6. Bu uygulamanın "turizme hizmet" gayesi arkasına gizlenmiş bir mesaj olabileceğini kabul 
ediyor musunuz? 

7. Millî kültürümüze açık bir saygısızlık olan bu skandal uygulamayı durdurmayı düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
Kültür Bakanlığı 2.3.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940/129 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 10 Şubat 1994 gün, KAN. KAR MÜD. 7/3115-7256-2945 sa

yılı yazısı. 
Sivas Milletvekili Sayın Musa Demircinin soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

Soruların tamamı, bir gazetede yayımlanan ve gerçekleri tahrif ederek saptırdığı için Bakan
lığımızca tekzip edilen (Ek : 1) bir habere dayanarak yöneltilmesi nedeniyle, haber konusu olayı 
gerçek boyutuyla bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce verileri hazırlanan ve aylık gezi 
dergisi Atlas ekibince resimlenen söz konusu harita "Anadolu Kiliseler Haritası" değil, "Türkiye 
Arkeoloji Haritası"dır. 

Anadolu'nun konumunun ve Anadolu tarihinin oluşumundaki jeomorfolojik yapısı gözönüne 
alındığında, yurdumuzun tarih öncesi uygarlıklardan (Eski Taş Çağı M. Ö. 600 000-10 000) günü
müze kesintisiz olarak çeşitli kültürlere sahne olduğu görülür. 

Takdir edileceği gibi 70X100 cm bir haritada bütün bu kültür zenginliklerini gösterebilmek 
de olanaksızdır. 

Bu çalışmada amaç, harita lejantında da görüleceği gibi, Türkiye'de bulunan ve özellikle Ar
keoloji ilgi alanı içinde kalan önemli kültür değerlerimizi tanıtmaktadır. Bunlara ilave olarak han
lar, türbeler, camiler, saraylar ve önemli Selçuklu merkezleri ile bazı Anıt ve Millî Parklara da ha
ritada yer verilmiştir. 

Öte yandan Bakanlığımız Türk ve İslam Eserlerinin yaşatılması için gerekli bakım ve resto
rasyonları büyük bir özen ile gerçekleştirmekte, Bakanlığımızın yatırım programında yeralan öde
neklerin büyük bir bölümü bu işler için harcanmaktadır. Örneğin 1993 yılı yatırım programı kulla
nılabilir ödenek miktarı olan 160 Milyar TL. nin yaklaşık 100 Milyar TL. kısmı, Selçuklu ve Os
manlı mezarları ve anıtları, saray, türbe, kale, sivil mimarlık örnekleri vb. onarımlara ayrılmış 
olup, çalışmalar sürdürülmektedir. 

Ayrıca ülkemizde Türk ve İslam dönemlerine ait tarihî yapıların büyük bir bölümü Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunmaktadır. Yukarıda bahsedilen 100 Milyar TL. öde
nek sadece Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan Türk ve İslam dönemi yapılarına harcanmak 
üzere tahsis edilmiştir. 

Türkiye Arkeoloji haritasını eleştiren yazı Zaman Gazetesinin 6 Ekim 1993 tarihli nüshasın
da yayımlanmıştır. Ama aynı gazetinin 7 Ekim 1993 tarihli nüshasında da "İshak Paşa'ya restore 
6 Milyar 14 Milyon lira ödenek ayrıldı" başlığı ile verilen ve saraya Kültür Bakanlığının sahip 
çıktığının sevindirici olduğunu vurgulayan haber de Bakanlığımızın anılan eserlere verdiği önemi 
ifade etmektedir. 
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Kültür Bakanlıığı'nı eleştirmek için olayı saptıran gazetenin yasal haklarımızı kullanarak 
tekzip ettiğimiz gerçek dışı iddialarının yinelendiği bakanlığımızın yanıtlarını, ekte sunduğum 
tekzip metninde bulacağınızı umuyorum. 

Saygılarımla. 
Yalan haber yazmayı alışkanlık haline getiren Zaman Gazetesi'ne 

Kültür Bakanlığı'ndan bir tekzip daha 
Zaman Gazetesi Yazıişleri Müdürlüğü'ne, 

TEKZİP YAZISI. 

Gazetenizin 6.10.1093 tarihli sayısında "Kültür Bakanlığı'ndan kiliseler haritası" başlığı ile 
yayınlanan haber, gerçekleri yansıtmamaktadır. 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; verileri Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel 
Müdürülüğü'nce hazırlanıp, Atlas dergisi ekibinci resimlenen harita, bütün zorlama yorumlarınıza 
rağmen sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi Türkrîslam eserleri ya da kiliseler haritası değil, Türkiye 
Arkeoloji Haritası'dır. Amacı Türkiye'de bulunan ve özellikle arkeoloji biliminin ilgi alanı 
içerisinde kalan önemli kültür değerlerimizi tanıtmak olan bu haritada adından da anlaşılacağı 
üzere bilimsel değer taşıyan arkeolojik eserler belirtilmiştir. "Türk-İslam eserlerinden 
bahsedilmemesi veya çok silik olarak gösterilmesi tepkilere sebep oldu" iddiası ise gerçek dışıdır, 
İddialann aksine, haritada bu amacın belirlediği alanın içerisinde kalan Türk-İslam eserlerine de 
yer verilmiştir. 

Anadolu'nun konumu ve oluşumundaki jeomorfolojik yapısı gözönüne alındığında, yur
dumuzun tarih öncesi uygarlıklardan başlayarak (Eski Taş Çağı M.Ö. 600 000-10 000) günümüze 
kadar kesintisiz olarak çeşitli uygarlıklara sahne olduğu görülmektedir. Bu kadar geniş bir zaman 
dilimini ve farklı uygarlıkları kapsayan kültür değerlerimizin tamamının 70/100 ebatlarında 
basılan bir haritada gösterilmesi kuşkusuz olanaksızdır. 

Kaldı ki "Anadolu'daki İslam ve Türk medeniyetleri dışındaki medeniyetlere yer vermeye 
özel bir özen gösterilmiş" iddiası da haberde yeralan diğer iddialar gibi asılsızdır. Haritada hanlar, 
türbeler, camiler, saraylar ve önemli Selçuklu merkezleri ile bazı anıt ve parklar geniş bir şekilde 
yeralmıştır. 

Tarihî değerlerimizin sadece ülkemiz insanlarının değil, bütün dünyanın malı olduğu inan
cından hareket ederek varolan tüm kültür ve tarih mirasımıza aynı özen ve duyarlılıkla sahip çıkan 
Kültür Bakanlığı, Türk ve İslam eserlerinin yaşatılması için gerekli bakım ve restorasyonları 
büyük bir özen içerisinde gerçekleştirmektedir. Nitekim, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
yatırım programında yeralan ödeneklerin büyük bir bölümünü bu işler için harcamaktadır. 
Örneğin 1993 yatırım programı kullanılabilir ödenek miktarı olan 160 Milyar TL.'nın yaklaşık 
100 Milyar TL.'lık kısmı Selçuklu ve Osmanlı anıtları, saray, türbe, kale, mezarlıklar ve sivil 
mimarlık örnekleri vb. onarımlara ayrılmış olup bu çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülmekte
dir. 

Gerkçekte gazeteniz de bunu gayet iyi bilmektedir. Öyle ki, gazetenizin 7 Ekim 1993 tarihli 
sayısında yeralan "İshak Paşa'ya restore- 6 milyar 14 milyon lira ödenek ayrıldı" başlıklı haber, 
gerçekdışı iddialarınızı tekzip ederek çelişkilerinizi açıkça ortaya koymaktadır. 

Yine haberde, KKTC toprakları içerisinde yeralan kiliselerin, harita üzerinde gösterilmesi ile 
ilgili olarak getirilen "Kıbrıs'ın Rumluğunu tescil" iddiası, konuyu ne denli çarpık bir anlaşıyla 
ele aldığınızın en açık göstergesidir. Gerek KKTC de, gerek ülkemiz topraklarında bulunan Türk-
İslam eserlerinin yanısıra kilise, havra vb. çeşitli dinlere ait dinsel mekânların hala sağlıklı 
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Bu tekzip metninin, 5680 sayılı Basın Kanunu'nun, değişik 19. maddesi uyannca, gazeteni
zin ilk yayınlanacak sayısında, aynı sayfalarda, aynı büyüklükte, başlık ve puntolarla yayınlanma
sı için gereğini bilgilerinize sunarım. 26.10.1993 

Saygılarımla. Muzaffer Yazıcı 
Bakan adına Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
20. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da Millî Parklar, Av ve Yaban Hayatı 

Baş Mühendisliği kurulmasının nedenine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci 'nin yazı
lı cevabı (713116) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 
% 56'sı Ormanla kaplı, 6 adet İşletme Müdürlüğü bulunan, 9 adet Orman içi dinlenme yeri, 

2 adet Tabiatı Koruma Alanı, 2 adet geyik üretme ve koruma alam 1 adet, Toy koruma ve üretme 
alanı ile 30 Ağustos Dumlupınar Meydan Muharebesinin yapıldığı Zafertepe, Çalköy Abidesi, 
Dumlupınar Abidesi, Şehit Sancaktar Mehmetçik Abidesi, Yüzbaşı Sekip Efendi Abidesi ve üç 
şehitler Abidesinin bulunduğu Kütahya ilinde; 

1. Millî parklar, Av ve Yaban Hayatı Baş Mühendisliği niçin kurulmamaktadır? 
2. Bir adet İşletme Müdürlüğü olup, çok az millî parkı bulunan Afyon iline, Kütahya ilinin 

bağlanması hakkaniyet ölçülerine uygun mudur? 
T.C. 

Orman Bakanlığı 
Araştırma Planlama ve Kordinasyon 2.3.1994 

Kurulu Başkanlığı Koordinasyon 
ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM.l.Ö. 1/129-564 
Konu : Sn. Ahmet Derin'in 

Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 10.2.1994 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/3116-7257/29452 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "Kütahya'da Millî Parklar, Av ve Yaban Hayatı 

Baş Mühendisliği Kurulmasının nedenine İlişkin Yazılı Soru Önergesi" Bakanlığımızca incelen
miş olup, konu ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

Kütahya Milletvekili 
Sayın Ahmet Derin'in Kütahyada Millî Parklar 

Av ve Yaban Hayatı Baş Mühendisliği Kurulmasının Nedenine 
İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında 

Orman Bakanlığının Görüşü 
Bakanlığımızca; mevcut orman varlığının korunması geliştirilmesi, genişletilmesi, orman 

kaynaklarımızdan çok amaçlı yararlanma ve hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi hususları göz 
önünde bulundurularak taşra kuruluşlarımızla ilgili çalışmalarımız sürdürülmektedir. 
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Kütahya'da Millî Parklar Başmühendisliği kurulması hususu da yukarıda belirtilen ilkeler 
çerçevesinde değerlendirilecektir. " 

21. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, 2. Uluslararası Türk Çini ve Seramik Kongresi
nin ne zaman organize edileceğine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in yazılı 
cevabı (7/3117) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masının teminini saygılarımla arz ederim. 14.10.1993 
Ahmet Derin 

Kütahya 
1. 9.1.1992 tarihinde verip, Bakanlığınızca 31.1.1992 tarih ÖZK/334 sayılı yazınızla cevap

landırdığınız fakat bu güne kadar gerçekleşmeyen 2. Uluslararası Türk Çini ve Seramik Kongresi
ni ne zaman organize edeceksiniz? 

2. Batıya has bir kültür olan opera sanatına milyarlar ayırabildiğiniz halde Millî Kültür ve 
ekonomimizde ayrı bir yeri olan Çinicilik için, kongre yapmaya kaynak bulamıyor musunuz? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 2.3.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.16.0.APK.0.12.00.01.940/131 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı'nm 10 Şubat 1994 gün, KAN. KAR MÜD. 7/3117-7258-29453 

sayılı yazısı. 
2. Uluslararası Türk Çini ve Seramik Kongresinin ne zaman organize edileceğine ilişkin 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in soru önergesinin yanıtı ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

2. Uluslararası Türk Çini ve Seramik Kongresi ile İlgili Yanıt 
2. Uluslararası Türk Çini ve Seramik Kongresi'nin Organizasyonu Ekim 1993 yılında yapıl

ması Kütahya Belediyesi'nce planlanmış ve bu konuda yardım yapılması 11.12.1992 tarih ve 
1321-5597 sayılı yazılarıyla Bakanlığımızdan talep edilmiştir. 

Bakanlığımız 1993 yılında bütçe olanakları dahilinde 2. Uluslararası Türk Çini ve Seramik 
Kongresi için 200 milyon TL. lık yardım yapılmasını kararlaştırmış ve söz konusu miktarı Kütah
ya Belediyesi'nin hesabına aktarmıştır. 

, Ancak, söz konusu etkinliğin gerçekleştirilebilmesi için, diğer kurum ve kuruluşların da des
teğine gereksinme duyulduğu ve bu destek sağlanabilirse 2. Uluslararası Türk Çini ve Seramik 
kongresi'nin içinde bulunduğumuz yılın Ekim ayında veya 1995'in Mayıs ayında gerçekleşti
rilebileceği, Kütahya Belediye Başkanlığfnca bildirilmiştir. 

22. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin orman köylülerinin ve Murgul'da-
ki Karadeniz Bakır İşletmeleri çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Or
man Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/3119) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı cevaplandırılması hususunu delalet

lerinize arz ederim. 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Artvin İli'nde gerek orman köylüsünün gerekse Murgul ilçesi Karadeniz Bakır İşletmeleri 

çalışanlarının bir takım sorunları uzun zamandır çözüm beklemektedir. 
Bu nedenle sorularım; 
1. Orman İşletmesinden, orman köylüsünün milyarlık alacağı 6 aydır ödenmemektedir. Or

man köylüsünün alacaklarını ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? 
2. Murgul Karadeniz Bakır İşletmesinden zorunlu emekliye ayrılanlara 4 aydır tazminatları 

ödenmemiştir. 
Ne zaman ödenecektir? 
3. Murgul Karadeniz Bakır İşletmeleri işçilerinin toplu sözleşmeden doğan zam farklarının 

hemen ödeneceğinin söylenmesine rağmen 9 aydır ödenmemiştir. 
Bu farkları ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? 
4. Murgul K.B.İ. İşletmelerinde boş olan 120 Lojmanın dağıtımı 1 yıldır siyasî hesaplar ne

deniyle boş bekletilmektedir. Lojman yönetmeliğine göre Lojmanların dağıtımını ne zaman sağla
yacaksınız? 

TC. 
Orman Bakanlığı 2.3.1994 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 
Sayı :KM.1.Ö. 1/124-561 

Konu : Sn. Süleyman Hatinoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM'nin 10.2.1994 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3119-7265/29464 Sayılı 

Yazısı. 
b) Başbakanlığın 21.2.1994 Tarih ve B.02.0.KKG/106-4771/707 Sayılı Yazısı. 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı 
soru önergesi incelenmiş olup, konu ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. , Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun 
Sayın Başbakana Tevcih Ettiği Yazılı Soru Önergesi Hakkında Not 

Artvin İli, orman köylüsünün ve Murgul İlçesi, Karadeniz Bakır işletmeleri çalışanlarının so
runları ile ilgili hususlar incelenmiştir. 

1. Artvin ilinde, orman köylüsünün orman idaresinden alacağı olan 40 milyar TL. tamamen 
ödenmiş olup, idarenin köylülere hiç bir borcu bulunmamaktadır. 

Ayrıca, sıfır faizli besicilik ve süt inekçiliği kredisi olarak orman köylülerine 18 milyar TL. 
ödeme yapılmıştır. 

2. KBİ, Murgul İşletme Müdürlüğünden 1993 yılında emekliye sevkedilen bütün personelin 
kıdem tazminatları ödenmiştir. Söz konusu personelin alacağı bulunmamaktadır. 
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3. Halen çalışmakta olan sendikalı personelin toplu iş sözleşmesinden doğan ücret farkları
nın tamamı sözleşmenin imzalandığı 16.9.1993 tarihinden itibaren 1,5 ay içerisinde ödenmiştir. 

4. 120 adet lojman 10.11.1993 tarihi itibariyle ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hak sapih-
lerine tahsis edilmiştir, 

23. — Bilceik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bakanlığın gözetiminde bir vakıf üniversitesi ku
rulmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Tahir Köse'ninyazılı cevabı (7/3131) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Sanayi ve Ticaret odalarının imkânlarından istifade ederek bakanlığımız denetiminde ve gö

zetiminde bir vakıf kurulamaz mı? , 
Eğitim ve öğretime yönelik olarak bir vakıf üniversitesi teşkil ettirilebilmesi için çalışma ya

pılamaz mı? 
Kurulacak olan bu vakıf üniversitesinin Türk Sanayi ve ticaretine, zamanla eğitim sektörü

müze kazandıracağı katkı acaba çok büyük olmayacak mıdır? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2.3.1994 

Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği 
Sayı:B.140.BHİ.01-32 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 10.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3131-7298/29550 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığın gözetiminde bir vakıf üniversitesi kurul

masına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını is
tediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in 

Yazılı Sorularına Cevabımız ; 
Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları ve ticaret borsa

ları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 5590 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren, tüzel- kişili
ğe sahip, kendi karar ve denetim organları bulunan, bağımsız kamu kurumu niteliğinde meslek ör
gütleri olup, bunlar denetimleri hariç idarî vesayet yönünden Bakanlığımıza bağlı bulunmamakta
dırlar. Bu bakımdan eğitim amaçlı vakıf kurulması ve bu vakfın bir vakıf üniversitesi kurulması 
çalışmalarına yönelmesi düşüncesi olumlu ve uygun bulunmakla birlikte, bu çalışmaların Bakanlı
ğımın gözetim ve denetiminde yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, mevcut yasal düzenlemelere göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dışında 
kalan oda ve borsaların vakıf kurabilme ehliyeti de bulunmamaktadır. 
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Esasen; odalar ve Birlik bir yandan 5590 sayılı Kanunun Ek 5 nci maddesi uyarınca gelir büt
çelerinin her yıl % 5'ine kadar olan bölümünü; eğitim yaptırmak veya eğitim faaliyetlerine katkı
da bulunmak amacı ile kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek ve yardım sağ
ladıkları gibi, diğer yandan 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu'nun 32 nci maddesinin 
(f) bendinin gereği olarak, Millî Eğitim Bakanlığı'na da eğitim ve öğretim için ayırdıkları payın 
yansını vererek çıraklık ve meslek eğitimine de önemli katkılar sağlamaktadırlar. 

24. — Antalya Milletvekili Faik Altun'un, orman ve orman köylüsünün sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/3139) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 

gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Faik Altun 

Antalya 
Bilindiği üzere orman ve orman köylüsünün sorunları yılladır çözülememiştir. Bir taraftan 

ormanlan korumak gerekirken, bir yandan da geçimini ve yaşamını ormandan sağlayan 15 milyon 
civarındaki insamn çıkarlarının da gözetilmesi gerekmektedir. Orman köylüsünün sorunlarını çöz
mek için onlarca kanun çıkanlmış, durum her yeni düzenlemeyle'daha da karmaşık hale gelmiştir. 
En son sizin Başbakanlığınızdaki hükümet tarafından çıkanlan 13 Temmuz 1993 tarihli ve 484 sa
yılı kanun Hükmünde Kararname ile sorunlar daha da çoğaltılmıştır. 6831 sayılı Orman ve 2924 
sayılı Orman Köylüsü kalkındırılması hakkındaki kanunlann hükümlerine göre orman sınırlan dı
şına çıkarılan yerler hazine adına tescil edilmekte ve yasanın belirlediği koşullar çerçevesinde, Or
man Bakanlığı tasarrufuna geçmektedir. Ne varki çıkarmış olduğunuz Maliye ve Gümrük Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan 484 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnameyle "orman sınırları dışına çıkarılan taşınmaz mallar" üzerindeki 
tasarruf yetkisi Maliye Bakanlığına (Millî Emlak Genel Müdürlüğüne) verilmiştir. Bu Kararname 
iki bakanlık arasında yetki çatışması yaratmıştır. Bu kargaşa, orman köylüsünü mağdur etmiş ve 
orman alanı dışına çıkarılan yerlerin satışı sorun olmuş, binlerce dava açılmıştır. 

Bu durumlar karşısında, özel bir bilgiyi ve çalışmayı gerektiren orman ve orman köylüsünün 
sorunlarıyla ilgili yetkilerin Orman Bakanlığının görev alanı içerisinde olması gerekmez mi? 
Meclisi saf dışı ederek ülkeyi kararnamelerle yönetmek anlayışını siz de ısrarla sürdürdüğünüz 
için, ne yazıkki yanlış kararlardan sizleri vazgeçirebilecek uyanlan zamanında yapma olanağına 
sahip olamıyoruz. Bu eksiği bir ölçüde gidermek için, sözkonusu KHK'yi meclise getirmeyi düşü
nüyor musunuz? Düaşünüyorsanız, ne zaman? Şayet ülkeyi Yüce Meclisi dışlayarak yönetmekte 
ısrarlı olacaksanız yeni bir kararname ile orman köylüsünün çilesini artıran sözkonusu değişikliği 
ortadan kaldıracak mısınız? Yoksa bu yerleri orman köylüsü yerine bazı çıkar çevrelerinin kalkın
dırılması (!) için mi kullanmayı tercih edeceksiniz? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu 3.3.1994 
Başkanlığı Koordinasyon ve Mevzuat 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı :KM.1.Ö. 1/138-579 

Konu: Sn. Faik. Altun'un 
Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM'nin 10.2.1994 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3139-7320/29578 sayılı 

yazısı. 
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b) Başbakanlığın 21.2.1994 Tarih ve B.02.0.KKG/106-4744/679 sayılı yazısı. 
Antalya Milletvekili Sayın Faik Altun'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 

önergesi incelenmiş olup, konu ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 
Arz ederim. % . Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 
Antalya Milletvekili 

Sayın Faik Altun'un Sayın Başbakanımıza 
Tevcih Ettiği Yazılı Soru Önergesi Hakkında 

Orman Bakanlığının Görüşü 
3763 Sayılı Kanunla değişik, 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenme

si Hakkındaki Kanunun 11 ve 12'nci maddeleri Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 
Diğer taraftan, 178 sayılı KHK'nin 484 ve 516 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 

yapılan değişiklik hükümleri gereğince, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 B maddesi gereğince 
orman sınırları dışına çıkarılan perler üzerindeki tasarruf yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir. 
Ancak, 516 Sayılı KHK'de Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve iptal kararı 6 ay süre ile yü
rürlükte bırakılmıştır. 

Bu aşamada, Anayasa Mahkemesince söz konusu Kanunun iptal edilen hükümlerinin gerek
çelerinin yayınlanması beklenmekte olup, yapılacak yasal düzenlemeyle 2924 sayılı Kanunun uy
gulanması yeniden değerlendirilecektir. 

25. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da okul inşaat ve onarım ihaleleri 
hakkında ileri sürülen yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
yazılı cevabı (7/3263) . » 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. -• . 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
Bazı yayın organlarında "DYP'de okul aşkı, başlığı altında yer alan haberlerden, istanbul ili 

dahilinde yapılacak okul inşaatlarının bir çoğunun ve özellikle de maliyeti yüksek olanların İstan
bul DYP İl Başkanı Orhan Keçeli'nin yakınlarına verildiği anlaşılmaktadır. 

Bakanlığı: 
1. 1 Ocak 1992 tarihinden bu yana İstanbul'da kaç okul inşaatının veya onarımının ihalesi 

yapılmıştır? Bunların keşif bedelleri nedir? . 
2. Söz konusu ihalenin hangi yolla isteklilere duyrulmuştur? İhale ilanı yapılmış mıdır? 
3. Bu ihaleler için kimler veya hangi şirketler talip olmuştur. Bu şirketler kime aittir? 
4. İhaleye katılmak üzere talep de bulunan isteklilerin teklif ettikleri bedeller nedir? 
5. Bu ihalelerin yapılmasında ne gibi objektif kıstaslar aranmıştır? DYP İl Başkanı Orhan 

Keçeli'nin yakınlarına ihale yapılmasındaki tercih sebepleri nelerdir? 
6. Bu ihaleler hangi DYP'lilere verilmiştir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3.3.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon -
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022. Arş. Pln. Dai. Bşk. - 94/000636 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 29.11.1993 tarih ve 7/3263-7590/30479 sa

yılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın "İstanbul'da okul inşaat ve onarım ihaleleri 

hakkında ileri sürülen yolsuzluk iddialarına" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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1.1 Ocak 1992 tarihinden itibaren ilk ve ortaöğretimde 310 okul inşaatı ile 215 okul onarımı 
ihale edilmiştir. Bunların her birinin ihale bedelleri yaklaşık 25 milyar 600 milyon TL.'dır. 

2. İhaleler, 2886 sayılı Kanun'un 17'nci ve 35/a maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre 
duyurulmuştur. 

3. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'ndan karne almış ve ticaret odasına kayıtlı müteahhitlik ve 
taşeronluk yapmaya yetkili olan kişi ve kuruluşlar ihaleye katılmışlardır. 

Her ihaleye en az 5 ve en çok 38 kişi katılmıştır. Toplam 525 adet ihaleye iştirak edenlerin 
sayısı ise yaklaşık 11 500 kişidir. 

4. İhaleleri alan kişi ve şirketlerin indirim oranlan % 15-48 arasındadır. 
5. İhaleye katılmaya hak kazanan kişi ve şirketlerin yasal yönden engellenmesi mümkün de

ğildir. 
6. İhaleye katılan ve ihaleyi alan kişi ve firmaların siyasî kimliklerinin araştırılması, idarenin 

tarafsızlığı ilkesi ile bağdaşmaz. 
Bilgilerinize arz ederim. Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
26. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Güneydoğu Anadolu Projesi'ne ilişkin sorusu ve 

Devlet Bakanı Nurhan Tekinel'in yazılı cevabı (7/3412) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılanm-
la arz ederim. Zeki Ünal 

Karaman 
. 1. GAP için, tatbikata başlandığı tarihten itibaren yıllar itibariyle bugüne kadar kaç TL. har

canmıştır? 
2. GAP ne zaman bitirilecektir ve bitirilinceye kadar harcanacak para ne kadar olacaktır? 
3. GAP'ın devreye girmesiyle birlikte sektörel bazda GSMH'ya katkısı ne olacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 2.3.1994 

Sayı: B.02.0.014/502-0298 
Konu : Soru Önergesine cevaplar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.00.02-7/3412-7761/30705 sayılı yazıları. 
İlgi yazıları ile Bakanlığıma iletilen, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Başkanlığını

za verdiği ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği GAP'la ilgili sorularının yanıtları ektedir. 
Saygılarımla arz ederim. Nurhan Tekinel 

Devlet Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 
GAP'la İlgili Soru Önergesinin Cevapları 

Soru - 1 : GAP için, tatbikata başlandığı tarihten itibaren yıllar itibariyle bugüne kadar kaç , 
TL. harcanmıştır? 

Cevap : Eldeki mevcut veri ve biglilere göre; GAP Bölgesi'nin ekonomik ve sosyal sektörle
rinde günümüze kadar revize ödenek bazında yapılmış bütün harcamaların cari fiyatlarla yıllar iti
bariyle gelişmesi Tablo 1 'de verilmiştir. 

Tablo 2'de ise GAP'ı karakterize eden tarım ve enerji ağırlıklı "GAP SU KAYNAKLARI 
GELİŞTİRME PROJELERİ" için yapılan nakdî harcamaların 1993 yılı fiyatlarıyla yıllık gelişme
si ve toplamı yer almaktadır. 
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GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ YATIRIM HARCAMALARI 
(SEKTÖREL BAZDA CARİ FİYATLARLA MİLYON TL) 

Sektörler 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 19 

254 
16 
9 

821 
9 

13 
107 
29 
193 

TOPLAM 66 590 104 600 220 541 387111 550 389 480 690 1127483 1457 

Kaynak : DPT Koordinasyon Genel Müdürlüğü Tetkik ve Tahlil Dairesi Başkanlığı 
Açıklama: Mahalli İdare yatırımları ile son yıllarda büyük meblağlara ulaşan birden fazla 

ödeneklerden GAP sektörlerine düşen paylar dahil değildir. 
(*) : 1993 yılı değerleri Eylül 1993 tarihi itibariyledir. 

Tarım 3 373 
Madencilik 9 692 
İmalat 10 602 

j Enerji 27 687 
£> Ulaş.-Hab. 1 745 
ı Turizm 160 
' Konut 3 273 

Eğitim 3 817 
Sağlık 1 005 
D.Hizmetler 5 237 

6 948 
10 753 
11 082 
54 726 
1 984 
152 

3 684 
5 301 
733 

9 236 

5 550 
13 865 
7 007 

170 004 
3 991 
256 

3 682 
4 831 
730 

10 624 

12 207 
20 886 
9 754 

299 183 
6 181 
417 

5 286 
8 783 
1 860 

22 554 

56 475 
15 190 
15 265 

391 276 
5 136 
242 

3 945 
15 769 
3 945 
43 667 

78 299 
24 256 
8 722 

272 915 
6 163 
278 

5 135 
26 210 
5 012 

53 700 

194 651 
19 783 
8 594 

741 989 
4 483 
856 

4 272 
49 001 
14 941 
88 913 
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TABLO 2 

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDA 
SU KAYNAKLARI GELİŞTİRME PROJELERİ İÇİN YAPILAN HARCAMALAR 

(1993 FİYATLARIYLA, MİLYON TL) 

YILLAR HARCAMALAR 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

TOPLAM 47 950 155 

1 
5 
6 
7 
6 
5 
3 
3 
2 
1 

2 
21 

366 
528 
433 
378 
759 
657 
634 
740 
308 
759 
598 
254 
520 
692 
216 
357 
720 

175 
154 
049 
052 
959 
788 
091 
831 
554 
250 
421 
862 
395 
434 
545 
201 
676 
672 
047 
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Soru : - 2 : GAP ne zaman bitirilecektir ve bitirilinceye kadar harcanacak para ne kadar ola
caktır? 

Cevap : Uzun vadeli bir perspektif içinde entegre bir bölgesel kalkınma projesi olarak ele 
alınmış olan GAP'ın, Master Plan'da belirlenmiş amaç ve hedefleri itibariyle 2005 yılında tamam
lanacağı öngörülmüştür. 

Master Plan'ın sektörel bazda büyüklükleri dikkate alındığında, 1993 yılı sonu itibariyle yak
laşık yüzde 35'i gerçekleşmiş olan GAP için, 1994 yılından dönem sonuna kadar toplam 234 840 
milyar TL. daha yatırım yapılması gerekmektedir. 

Soru - 3 : GAP'ın devreye girmesiyle birlikte sektörel bazda GSMH'ya katkısı ne olacaktır? 
Cevap : GAP'ın, planlandığı gibi gerçekleşmesi halinde GSBH'da sektörel bazda önemli ar

tışlar beklenmektedir. 
Master Plan'da dönembaşı olarak alınan 1985 yılı itibariyle hesaplanmış olan sektörel ve top

lam G.S.B. Hâsıla değerlerinin 2005 yılına kadar yıllık artış oranlan ve ulaşacaktan büyüklükler, 
1993 yılı sabit fıyatlanyla ve milyar TL. cinsinden aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Yıllık Artış 
Sektörler 1985 2005 Hızı (%) 
Tarım 15 150 39438 (4.9) 
Sanayi 6012 40445 (10.0) 
İnşaat 2 851 10 236 (6.6) 
Hizmetler 14 298 80132 (9.0) 
Toplam 38311 170251 (7.7) 

27. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek-Kayaönü köyünde turistik ma
ğara veya in denilen yerlerin değerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdulkadir 
Ateş'in yazılı cevabı (713421) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Turizm Bakanı Sayın Abdulkadir Ateş tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ermenek ilçesi Kayaönü köyünde, turistik bir özelliğe sahip Mağara veya in deni
len yerin değerlendirilmesi konusunda Bakanlığınızca şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapıl
mış mıdır? . . ; " • ' , 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 2.3.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı:B.17.HKM-281-5688 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 15.2.1994 gün ve KAN. KAR. MD. 7/3421-7770/30714 sayılı yazınız. 
Bakanlığımızca turizmin çeşitlendirilmesi, ülke sathına yayılması amacıyla başlatılan çalış

malar kapsamında ülkemiz mağaralarının da bu amaçla korunarak tanıtılması gündeme getiril
miştir. 

Anadolu'nun Jeolojik yapısı nedeniyle ülkemizde çok sayıda mağara oluşumları gelişmiştir. 
Ülkemizde 1 000'in üzerinde mağara bulunmakta bunların ancak 500 adedinin araştırması yapıl
mıştır. 

Sözkonusu mağaraların turizme yönelik olarak korunarak değerlendirilmesi çalışmalarına ve 
yöre halkının bilinçlenmesine öncü örnek olmak için Bakanlığımızca 1993 yılında Konya-Beyşe-
hir civarındaki Balatini Mağarası'nda bir promosyon projesi gerçekleştirilmiştir. 
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Mağaralarımızın turizmde ikincil harcamaların çoğaltılması amacıyla değerlendirilmesi düşü
nüldüğünden öncelikle bu amaçla kullanılacak mağaraların; 

- Morfolojik özellikleri, 
- Tur güzergâhlarında bulunmaları, 
- Turizmin yoğun olduğu yerleşim merkezlerine yakınlığı, bu merkezlere yaklaşık 2 saatte 

ulaşılabilmeleri, 
- Yol ve çevre özellikleri, 
Gibi ilişkilerin gözönünde bulundurulması gerekmektedir. 
Gerek yukarıda bildirilen özellikler açısından, gerekse MTA ile Bakanlığımız işbirliğiyle ilk 

etapta araştırması tamamlanmış mağaralar arasında yer almayan Konya-Ermenek İlçesi, Kayaönü 
Köyü'ndeki mağara ve inler için bugünkü imkânsızlıklarımızla bir çalışma yapılması mümkün gö
rülmemektedir. 

Diğer yandan iç turizm gelişmesinde katkısı olabileceği düşünülen sözkonusu mağara ve in
lerin, yerel idareler aracılığı ve halkın bilinçlendirilmesiyle değerlendirilebileceği düşünülmekte
dir. 

Öteyandan mağaralarımızın turizme açılabilmesine ilişkin koşulları içeren bilgi notu ilişikte 
sunulmaktadır. t 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 7/3421-7770/30714 Esas sayılı yazılı soru önerge
sine cevaben bilgilerinizi arz ederim. Abdülkadir Ateş 

Turizm Bakanı 
Bir Mağaranın Görsel Amaçla Turizme Açılmasında Aranan Hususlar 
Bir mağaranın uluslararası düzeyde ziyarete açılabilmesi için mağarada yapılması gereken 

hususlar: 
1. Uygulama projesinin mağaranın ekolojik dengesi üzerindeki etkileri araştırılmalı. 
2. Mağara içi düzenleme projesi: 
- Yürüyüş yolları 
- Özelliği olan morfolojik yapı (sarkıt-dikit-göl) 1ar için seyir teraslan 
- Varsa katlar ve salonlar arasındaki geçişler 
- Katların kullanım fonksiyonlarının belirlenmesi 
-Zemin mekaniğinin etüt edilmesi. 
- Havalandırma 
3. Mağara dışının düzenlenmesi: 
- Mağaraya ulaşan yolun düzenlenmesi 
- Mağara dışı düzenlemesini kapsayan alanın (arazi) mülkiyet durumunun çözülmesi (müm

künse hazine arazisi tercih edilir) 
- Otopark 
- Alış-veriş üniteleri 
-WC 
- Kır kahvesi 
- Piknik alanları (bitki örtüsünün imkânları nispetinde) 
4. Aydınlatma projesi 
Mağara içi ve dışı için hazırlanmış olan uygulama planına göre ayrı bir proje hazırlanmalıdır. 

Renkli ışıklarda morfolojik yapının daha çekici hale getirilmesi sağlanmalı. 
5. Mağara İşletme Projesi 
Mağaranın ziyarete açılarak gerekli hizmetin disipline edilmesi. (Bakım, onarım işlerinin ya

pılması), ücret alınması ve ihtiyaçlarının giderilmesinin kimin tarafından ve nasıl yapılacağının 
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belirlenmesi, Tanıtma Ve pazarlama için gerekli broşürlerin hazırlanıp dağıtılması ve Seyahat 
Acentalarının günlük tur programlarına alınmasının temini gerekli görülmektedir. 

28. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Kılbasan Beldesi ile Kızık 
Köyüne forklift tahsis edilmesi ve Kılbasan 'in pancar kantarı kapasitesinin artırılmasına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/3422) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez'e bağlı Kılbasan beldesi ile, Kızık köyüne şeker pancarı boşaltmak için 
birer forklift tahsis edilmesi ve Kılbasan'ın pancar kantarı kapasitesinin artırılması konusunda 
Bakanlığınızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2.3.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı:B.140.BHİ.01-38 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3422-7771/30715 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Kılbasan beldesi ile Kızık köyüne 

forklift tahsis edilmesi ve Kılbasan'ın pancar kantarı kapasitesinin artırılmasına ilişkin olarak 
tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edil
miştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim 
Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın 
Yazılı Sorusuna Cevabımız 

Karaman-Merkez'e bağlı Kılbasan beldesi ile Kızık köyüne şeker pancarı boşaltmak için 
birer forklift tahsis edilmesi ve Kılbasan'ın pancar kantarı kapasitesinin artırılması ile ilgili husus 
T. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından incelenmektedir. 

29. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek İlçesine bağlı bazı köylere 
spor sahası yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem 'in yazılı cevabı (7/3423) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. , 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Ermenek ilçesi Yalındal, Yerbağı ve Yukarıçağlar köylerine spor sahası yapılması 
konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.3.1994 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/00561 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3423-7772-30716 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından hazırlanan ve ilgi yazınız ekinde Bakanlığıma in

tikal eden yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : Karaman-Ermenek İlçesi Yalındal, Yerbağı ve Yukançağlar köylerine spor sahası ya
pılması konusunda herhangi bir çalışma var mıdır? 

Cevap.: Karaman-Ermenek İlçesi Yalındal, Yerbağı ve Yukançağlar köylerine futbol sahası 
yapımı işi 1994 yılı yatınm programında bulunmamaktadır. Ancak, bütçe imkânlan dahilinde 
ilerki yıllarda yatınm programlarına alınabilecektir. 

30. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ermenek İlçesine kapalı spor salonu ya
pılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem 'in yazılı cevabı (7/3424) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandır
masını saygılanmla arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 

Karaman-Ermenek ilçesine Kapalı Spor Salonu yapılması konusunda Bakanlığınızda herhan
gi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.3.1994 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/00563 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3424-7773-30717 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından hazırlanan ve ilgi yazınız ekinde Bakanlığıma in

tikal eden yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru : Karaman-Ermenek İlçesine kapalı spor salonu yapılması konusunda Bakanlığınızda 
herhangi bir çalışma var mıdır? 

Cevap : Karaman-Ermenek İlçesine kapalı spor salonu yapımı işi 1995 yılı yatırım programı
na teklif edilecektir. 

31. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Ortaoba Köyüne pancar alım is
tasyonu kurulmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı ce
vabı (7/3428) 

- 4 5 1 -



T.B.M.M. B:-79 3.3.1994 0 : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez Ortaoba köyüne pancar alım istasyonu kurulması konusunda Bakanlığınız
da herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2.3.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı :B.140.BHİ.01-48 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 
< Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3428-7777/30721 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Ortaoba köyüne pancar alım istasyonu 

kurulmasına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandınlmasını istediği yazılı soru önergesi ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
' Tahir Köse 

' Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın 

Yazılı Sorusuna Cevabımız 
Karaman-Merkez Ortaoba köyüne pancar alım istasyonu kurulması ile ilgili husus T. Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından incelenmektedir. 
32. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Sudurağı beldesine Pancar bo

şaltma makinesi tahsisine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı 
cevabı (7/3429) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez Sudurağı beldesi pancar alım merkezi yılda 100 bin ton pancar alımı yap
maktadır. 

Zamandan ve işten tasarruf için, Bakanlığınızca bu merkeze bir pancar boşaltma makinesinin 
tahsisi düşünülüyor mu? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2.3.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı:B.140.BHİ.01-36 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3429-7778/30722 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez Sudurağı beldesine pancar boşaltma 
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makinesi tahsisine ilişkin olarak tarafımdan cevaplandınlmasını istediği yazılı soru önergesiyle il
gili cevabımız ekte takdim edilmiştir. • 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
TahirKöse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın 

Yazılı Sorusuna Cevabımız 

Karaman-Merkez Sudurağı beldesi pancar alım merkezine pancar boşaltma makinası tahsisi 
ile ilgili husus T. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından incelenmektedir. 

33. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Dagkonak Köyünde bulunan ormanlık 
saltaya ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan EkincVnin yazılı cevabı (7/3439) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. Zeki Ünal 

Karaman 

Karaman-Merkeze bağlı Dağkonak köyünde yıllardır ekilen sahaların 1/3'ü ormanlık sahaya 
dahil edilmiştir. 

Tasarrufunuzun yasal gerekçesi nedir? 
T.C. 

Orman Bakanlığı 2.3.1994 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı Koordinasyon 
ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM. 1.0.1/128-563 
Konu : Sn. Zeki Ünal'ın 

Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14.2.1994 Tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/3439-7789/30733 Sayılı Yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "Karaman-Dagkonak köyünde bulunan ormanlık 

sahaya ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, konu ile ilgili bilgiler ekte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. Hasan Ekinci 

Orman Bakam 

Karaman Milletvekili 

Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Dağkonak-Köyünde Bulunan Ormanlık 

Sahaya İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında 

Orman Bakanlığının Görüşü 

Karaman-Merkeze bağlı Dağkonak Köyünde yıllardır ekilen sahaların 1/3'ünün ormanlık sa
haya dahil edildiği iddiası incelenmiştir. 
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Ülkemizdeki ormanların tamamı 9.7.1945 yılında çıkartılan 4785 Sayılı Kanunla devletleşti
rilmiştir. Mevcut Anayasamızın 169 ve 170'inci maddeleri gereğince de ormanların korunması, iş
letilmesi ve mülkiyet problemlerinin halledilmesi ile ilgili hususların özel kanunlarla yapılacağı 
tadat edilmiştir. 

Bu maksatla çıkartılarak 31.8.1956 yılında yürürlüğe giren 6831 Sayılı Orman Kanunun geli
şen teknolojiye ve ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap vermek maksadı ile bazı maddeleri değiştirilmiş
tir. 

Sözkonusu Kanunun 7 ve 12'nci maddeleri, ormanların mülkiyetini çözmeye yönelik olan or
man kadastro komisyonlarının kurulmasına ve çalıştırılış şekillerinin belirlenmesine dair amir hü
kümleridir. 

6831 Sayılı Orman Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanıinu'nun ilgili maddeleri, "arazinin 
ormanlık alanlarla ilgili vasıf tayini"ni orman kadastro komisyonlarının yetkisine vermiştir. Ayrı
ca, Orman Genel Müdürlüğü ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yapılan 7.6.1988 tarih
li protokol ile arazi kadastro komisyonlarının, orman kadastro komisyonlarınca vasıf tayini ile il
gili olarak tespit edilen orman sınırlarına uyması esasa bağlanmıştır. 

Ancak; Karaman İlinin Merkez ilçeye bağlı Dağkonak köyündeki arazi kadastro komisyon 
Orman kadastro komisyonunca tespit edilen sınırlara itibar etmemiş, orman kadastro komisyonun
ca ormanlık saha olarak belirlenen 68 adet parseli hazine adına tespit etmiştir. Mahalli teşkilatı-
mızca, askı süresi içinde yapılan tespitlere itiraz edilmiş olup, halen davalar derdesttir. Konu ta
mamen yasal çerçeve içinde cereyan etmekte olup, vatandaşın mağdur edilmesi sözkonusu değil
dir. 

Dağkonak köyünde orman kadastro komisyonlarının yapmış olduğu tespitlerden 6 Adet par
selde toplam 28 953 m^'lik alanda köylülerce itiraz edilmiş olup, davalar derdesttir, iddia edildiği 
gibi yıllardır ekilen sahaların 1/3'ü ormanlık sahaya dahil edilmemiştir. 

34. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Sarıveliler İlçesindeki orman alanlarının 
korunmasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan EkincVnin yazılı cevabı (7/3442) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Sarıveliler ilçesi ve köyleri vaktiyle ormanlarla kaplı iken son zamanlarda orman
larda gözle görülür bir azalma olduğu görülmektedir. 

Bölge ormanlarının koruma altına alınması veya yeni orman alanları kurulması konusunda 
Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 2.3.1994 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı Koordinasyon 
ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM.l.Ö. 1/126-560 
Konu : Sn. Zeki Ünal'ın 

Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14.2.1994 Tarih ve A.01 .GNS.0.10.00.02-7/3442-7792/30736 Sayılı Yazınız. 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "Karaman-Sanveliler İlçesindeki Orman Alanları
nın Korunmasına İlişkin Yazılı Soru Önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, konu ile ilgili 
bilgiler ekte sunulmuştur. . 

Arz ederim. Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

Karaman Milletvekili 
Sayın Zeki Ünal'ın "Karaman-Sanveliler İlçesindeki Orman Alanlarının 

Korunmasına İlişkin Yazılı Soru Önergesi" Hakkında 
Orman Bakanlığının Görüşü 

Karaman-Sanveliler ilçesi ormanlan Konya Orman Bölge Müdürlüğümüzün Ermenek İşlet
mesi Göktepe İşletme Şefliği hudutlan dahilinde kalmaktadır. 

Göktepe Orman İşletme Şefliğinin 19 399 ha. ormanlık sahası bulunmakta olup, bu ormanlar 
çok parçalı ve dağınık bir vaziyettedir. Civardaki yoğun yaylacılık sebebiyle ormanlar usulsüz 
faydalanmaya yönelik büyük bir baskı altındadır. 

1993 yılına kadar Göktepe ve Dumlugöze'de kurulu bulunan iki toplu koruma merkezince 
korunan ormanlar, Koruma hizmetlerinin gittikçe önem kazanması sebebiyle 1993 yılında Civar-
dere ve Çukurbağ'da kurulan toplu koruma merkezlerinin de faaliyete geçmesiyle dört adet toplu 
koruma merkezi tarafından korunmaya başlanmıştır. Aynca, İşletme merkezince de koruma hiz
metleri takviye edilmektedir. 

Mevcut orman alanlarının korunması yanında yeni orman alanları da tesis edilmektedir. At-
meydanı, Borcın Yaylası, Esentepe, Dumlugöze, Suvarideresi, Günler Musluk Beleni, Çukurdağ 
ve Ağılcık mevkilerinde 749 hektar Sedir, karaçam ve kızılcam ağaçlandırması yapılmış olup, 
program gereği bu çalışmalara devam edilmektedir. 

35. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı-Kavaközü Köyünden alınan 
odun hakkının geri verilmesine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı 
(7/3443) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılanmla arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 

Karaman-Ayrancı-Kavaközü köyüne vaktiyle verilen ve bilahare alman odun hakkının iadesi 
konusunda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 3.3.1994 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı Koordinasyon 
ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM.l.Ö. 1/139-580 
Konu : Sn. Zeki Ünal'ın 

Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14.2.1994Tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/3443-7793/30737 Sayılı Yazınız. 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "Karaman-Ayrancı-KavaközU köyünden alınan 
odun hakkının geri verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, konu 
ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. Hasan Ekinci 

Orman Bakam 
Karaman Milletvekili 

Sayın Zeki Ünal'ın Karaman-Ayrancı Kavaközü Köyünden 
Alınan Odun Hakkının Geri Verilmesine İlişkin 

Yazılı Soru Önergesi Hakkında 
Orman Bakanlığının Görüşü 

Kavaközü köyü halkı 1983 yılına kadar 6831 Sayılı Orman Kanununun 31 ve 32'nci madde-
lerinin ugyulanması hakkındaki yönetmeliğin bütün haklarından istifade ederek zati yapacak ve 
yakacak odun ihtiyaçlarını almışlardır. 

1983 yılma kadar uygulanan 6831 Sayılı Orman Kanununun 31. maddesi "Devlet Ormanları 
içinde veya orman hudutlarına köy ortasından ufki hakkı müstakim ile 10 km mesafede bulunan 
köylerde yaşayan..." köy halkına zatı yapacak ve yakacak emval hakkı vermekte iken; 23.9.1983 
tarih ve 2896 Sayılı Kanunla değiştirilen 31. madde "Mülki hudutları içinde verimi yeterli Devlet 
Ormanı bulunan köylerde yaşayan..." Köy halkına zatı yapacak ve yakacak emval hakkı verilece
ğini hükme bağlamıştır. 

6831 Sayılı Orman Kanununda yapılan bu değişiklikle herhangi bir köyün Kanunun 31 ve 
32. maddelerinde zikredilen zati yapacak ve yakacak haklarından yararlanabilmesi için mülkî hu
dutları içerisinde verimli veya verimsiz devlet ormanı bulunması şartı aranmaktadır. Kavaközü 
köyü, mülkî hudutları içerisinde verimli veya verimsiz devlet ormanı bulunmadığından zatı yapa
cak ve yakacak haklarından yararlanamamaktadır. Bu konuda mevzuat düzenlemesi çalışmaları 

. halen devam etmektedir. 

Ayrıca Bakanlığımızca hedeflenen ağaçlandırma programı çerçevesinde, ilgili köyün mülkî 
hudutları içerisinde potansiyel ağaçlandırma sahaları tespit edilerek, verimli Devlet Ormanı yetiş
tirilmesi ve uzun vadede köy halkının yeniden zatı yapacak ve yakacak haklarından istifade etmesi 
için çalışmalara başlanacaktır. 

36. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Ayrancı-Melikli ve Kavaközü köylerine 
odun hakkı verilmesine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan EkincVnin yazılı cevabı (713444) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 

Karaman-Ayrancı İlçesi'ne bağlı, orman yakınlarında bulunan Melikli ve Kavaközü köyleri
nin odun imkânlarından faydalandırılması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma yapılı
yor mu? 
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T.C. 
Orman Bakanlığı 2.3.1994 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı Koordinasyon 
ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM.l.Ö. 1/127-562 
Konu : Sn. Zeki Ünal'ın 

Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14.2.1994 Tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/3444-7794/30738 Sayılı Yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "Karaman-Ayrancı-Melikli ve Kavaközü köylerine 
odun hakkı verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup* konu ile ilgi
li bilgiler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 
Karaman-Ayrancı-Meljkli ve Kavaközü Köylerine 

Odun Hakkı Verilmesine İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında 
Orman Bakanlığının Görüşü 

Orman Köylerinin, 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri ile köylülere sağ
lanan zatı yapacak ve yakacak haklarından istifade edebilmeleri için, söz konusu kanunun amir 
hükümleri ve bu hükümlerin uygulanması ile ilgili 280 sayılı tebliğin özünü oluşturan 31, 32 ve 
33 üncü maddelerinin uygulanması hakkındaki yönetmeliğin vaz ettiği kriterleri taşıması gerek
mektedir. 

Melikli ve Kavaközü Köyleri orman içi veya bitişiği köyler olmadığından bir başka deyişle 
mülkî hudutları içinde Devlet Ormanı bulunmadığından bu maddeler kapsamı dışında kalmakta
dırlar. Ancak, talepleri halinde yakacak ihtiyaçlarını kaymakamlıklara verilen tahsis odunlardan 
karşılama imkânları bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca ağaçlandırmaya müsait potansiyel sahalar tespit edilerek, tanzim edilen pro
jelere dayalı olarak ağaçlandırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bu şekilde mülki sınırları içinde 
devlet ormanı bulunmayan köylerde orman yetiştirilerek, uzun vadede bu haklardan faydalanma
ları temin edilmektedir. 

37. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Deniz Ticaret Filosuna ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı İbrahim Tez'in yazılı cevabı (7/3462) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki bakanlığıımın Devlet Bakanı Sayın İbrahim Tez tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. ' - ' • 
Zeki Ünal 
Karaman 

1. Deniz işlerinden sorumlu bir Bakan olarak bugüne kadar hangi somut çalışmalar ve öneri
ler ortaya koydunuz? 

2. Türkiye'nin deniz ticaret filosu kaç DWT'dır? Dünya'da kaçıncı sıradadır? 

3. Deniz ticaret filosunun artırılması konusunda Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmak
tadır? 
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T.C. 
Başbakanlık 3.3.1994 

Denizcilik Müsteşarlığı 
Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.11.0.DUG.0.80.00.00.E94/100/916 
Konu: Soru Önergeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3462-7812/30756 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sn. Zeki Ünal'ın, Deniz Ticaret Filosuna ilişkin ilgi yazınız eki yazılı 
soru önergesine verilen yanıtlar ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. İbrahim Tez 
Devlet Bakanı 

Soru 1 : Deniz İşlerinden sorumlu bir Bakanılğı olarak bugüne kadar hangi somut çalışmalar 
ve öneriler ortaya koydunuz. 

Yanıt 1: 
A) Denizcilik sistem ve hizmetlerinin ülkenin deniz ilgi ve çıkarlarına ve ihtiyaçlarına uygun 

olarak tahsisi, geliştirilmesi ve politikasının uygulanması gibi görevler, yarım asırdır Ulaştırma 
Bakanlığı bünyesinde genel müdürlük düzeyinde yürütülmekte iken, 491 Sayılı KHK ile 
10.8.1993 tarihinden itibaren kurulan Denizcilik Müsteşarlığına devredilmiştir. 

1993 yılında Ulaştırma Bakanlığı bütçesi içinde deniz sektörüne ayrılan ödenek 62 Milyar 
iken, Denizcilik Müsteşarlığının 1994 yılı bütçesi 251 milyar olarak tespit edilmiş olup, yıl içinde
ki revizelcr ile 500 Milyarı bulması beklenmektedir. 

Yine 1993 yılı cari harcamaları 42 Milyardan % 143 artışla 102 Milyar'a 1993 yatırımları 4 
Milyardan % 775 artışla 35 Milyara 16 Milyar olan 1993 transferleri ise 1994 yılında % 713 arta
rak 114 Milyara yükselmiştir. 

Dolayısıyla yatırımlara verilen ağırlığın önümüzdeki yıllarda daha da artacağı tahmin edil
mektedir. Çünkü hedef tüm deniz sektörüne daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmektir. 

B) 11 Ocak 1994 tarih ve 21815 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Temmuz 1994 tari
hinden itibaren uygulanmak üzere "Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında 
Tüzük" yürürlüğe girmiştir. 

Tüzük'ün yakın bir zamanda uygulamaya konulması sözkonusu olduğundan, mevcut duru
mun adaptasyonu için çalışmalar ilgili kurumlarca yürütülmekte olup, konuyla ilgili bir dizi alt ça
lışma toplantılarına başlanılmıştır. 

C) Tüzük'ün en önemli parçası olan Trafik Kontrol Sistemi Projesi (VTS) için 1994 yılı yatı-
nm programına Etüt Proje İşleri için 2 Milyar TL. ödenek konmuştur. 

D) Marmara Ereğlisi'nde yeni kurulan Botaş Tesislerindeki düzenlemeleri kapsayacak "Bo-
taş Marmara Ereğlisi Liman Talimatı" 20.1.1994 tarih ve 238 sayı ile yayınlanmıştır. 

E) Deniz Ticaret Filomuzda görülen zabitan sıkıntısını gidermek amacıyla "Türk Bayraklı 
gemilerde 31.12.1994 tarihine kadar % 40 oranında yabancı zabitan çalıştırılmasına izin verilmiş
tir. 

F) Özelleştirme çalışmalarında yararlanmak üzere TCDD ve TDİ tarafından işletilen limanla
rın özelleştirilmesi hususlarını içeren bir çalışma yapılmıştır. 

G) Ülkemiz genelinde deniz hizmetleri (kılavuzluk ve romorkaj hizmetleri) kamu kuruluşla
rınca yürütülmekte iken, Nemrut Koyunda iskeleleri bulunan özel teşebbüse ait iskele sahiplerinin 
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de muvafakati alınarak, hizmet bütünlüğünün ve verimliliğinin artırılması amaçlanarak, (Koy'daki 
PETKİM'e ait liman hariç) anılan hizmetleri yürütmek üzere UZMARLAR A.Ş.'ne yetki verilmiş
tir. Buna imkân sağlayan bölgesel gerekli yasal düzenleme de gerçekleştirilmiş olup, pilot uygu
lama niteliği taşıyan ve faaliyete geçen hizmetin verimlilik durumu izlenmekte ve elde edilen veri
lere göre ülke genelinde uygulamanın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Deniz hizmetlerinden öte, her türlü liman hizmetlerinin özelleştirilmesinde hizmette ve
rimliliğin ve rekabet piyasasının doğması, mevcut kapasitenin en yüksek düzeyde gerçekleştiril
mesi v.b. nedenlerle fayda görülmekte ve hatta özel teşebbüsçe finanse edilmek istenen yatınmlar 
azami ölçüde desteklenmektedir. 

H) Denizcilere verilen Yeterlik Belgeleri katıldığımız Uluslararası (STCW-78) sözleşme ge
reklerine uygun olarak düzenlenmiş ve bir program dahilinde tüm belgelerin değiştirilmesine baş
lanılmıştır. 

I) Denizcilik Müsteşarlığının Merkez ve Taşra Teşkilatının birçok işlemi (gemiadamlarına 
verilen yeterlik belgeleri, gemi sicil ve istatistik işlemleri) bilgiyasar ortamına aktarılmıştır. ' 

J) 4922 (Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun) ve 618 (Limanlar Kanunu) sayılı 
yasalar birleştirilerek günün koşullarına cevap verebilecek şekilde "Denizcilik Kanun Tasarısı" 
hazırlanmış olup, Bakanlıkların görüşlerine sunulma aşamasındadır. 

K) Tuzla Gemi İnşa Sanayi Bölgesinde Müsteşarlığımızca tersane, yüzer havuz, gemi çekek 
ve donatım, ahşap-fıber glas-çelik tekne imal yeri, yan sanayi ve ticaret merkezi yeri tahsisi yapı
lan müteşebbisler tarafından yatırımlara halen devam edilmekte olup, yapılan yatırımlar periyodik 
aralıklarla kontrol edilmektedir. Bu bölgede 30 000 DWT'a kadar gemilerin inşaası mümkün ol
maktadır. 

L) Zonguldak ve çevresine sanayi tesisinin getirilerek istihdam ve yatırım olanakları sağlan
masını temin etmek maksadıyla Zonguldak Kilimli-Alaçağzı Gemi Söküm Bölgesinde gemi sökü-
müne yer verileceğine ilişkin Müsteşarlığımız duyurusunun yayımlanmasını takiben müracaat 
eden firmaların dosyalan Bakanlıklararası Değerlendirme ve Tahsis Komisyonunca incelenmiş ve 
9 adet firmaya yer tahsis edilmesi uygun görülmüştür. Bu bölgede yatırımların başlamasıyla ülke
mizin 1994 yılı 7,4 milyon ton/yıl'lık hurda malzemesi ihtiyacının yaklaşık 1,4 Milyon ton/yılı bu
radan elde edilebilecek, yılda 35 Milyon Dolar/Yıl döviz tasarrufu sağlanabilecek ve yaklaşık 
7 000 kişi geçimini bu bölgeden sağlayacaktır. 

M) Trabzon-Sürmene-Çamburnu Tersane sahasında yatırım yapacak müteşebbisler tarafın
dan oluşturulan bir kooperatife Bakanlıklararası Değerlendirme ve Tahsis Komisyonu tarafından 
yer tahsisi yapılmıştır. Burada yılda 18 adet saç, 2 adet ahşap teknenin yapımı mümkün olmakta
dır. 

N) İl bazında Ayvalık'ta çekek yeri, iskele ve mendirek yapımı için bir firmaya izin verilmiş 
olup, yatırımlar tamamlanmak üzeredir. Ayrıca İskenderun'da çekek yeri, Alaplı'da yat yapım ye
ri, Bodrum'da yat çekek yeri yapımı için yapılan müracaatlar değerlendirilmiş olup, firmaların 
göndereceği bilgiler beklenmektedir. 

O) Kapatılan İstinye Tersanesinin 14 500 ton kaldırma kapasiteli olan yüzer havuzun Tuzla 
Gemi İnşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösterebilmesi amacıyla, Müsteşarlığımızca Türkiye Gemi 
Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğüne adı geçen bölgede yer tahsis edilmiştir. Bilahare 14 500 ve 5 000 
ton kaldırma kapasiteli olan 2 adet yüzer havuz anılan bölgeye çekilerek hizmete alınmıştır. 3'ncü 
yüzer havuz ise Alaybey Tersanesinde faaliyet göstermektedir. Ancak Alaybey Tersanesi'nin Baş
bakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından kapatılacağının öğrenilmesinden sonra, sektörün zor 
duruma düşmemesi açısından, yerine özel veya kamu sektörüne bağlı yeni bir tersane ikame edi
linceye kadar Alaybey Tersanesinin faaliyetine devam etmesi için durum Başbakanlık Kamu Or
taklığı İdaresine bildirilmiştir. 
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Som 2 : Türkiye'nin Deniz Ticaret Filosu Kaç DWT'dur? Dünyada kaçıncı sıradadır? 
Yanıt 2 : 1994 yılı Ocak ayı itibariyle Deniz Ticaret Filomuz (300 GRT'dcn büyük) 
Kamu Sökterü: 115 adet 1073 815 DWT, 
Özel Sektör : 605 adet 6 682 778 DWT, 

olmak üzere Toplam 720 adet gemiden oluşmakta ve 7 756 593 DWT kapasiteye ulaşmış bulun
maktadır. 

(Bu toplam içinde hizmet gemileri ile kiralık gemiler hariçtir.) 
Dünya sıralamasında ise filomuz 22 nci sırada bulunmaktadır. 
Soru 3 : Deniz Ticaret Filosunun artırılması konusunda Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar 

yapılmaktadır? 

Yanıt 3 : Deniz Ticaret Filosunun kapasitesinin arttırılması, iyileştirilmesi Uluslararası De
niz Taşımacılığı ve Filo alanında Dünya ticaret gemileriyle rekabet edebilecek düzeye getiril
mesi amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler ve kolaylıklar getirilmiştir. 

A) 2581 Sayılı Kanuna göre çıkartılan 89/14239 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan ve eki Yönet
melik ile Deniz Ticaret Filosunun geliştirilmesi konusunda çok önemli bir atılım yapılmıştır. Kul
lanılmış olsun veya olmasın her yaşta gemi ithali ve ihracı ile buna bağlı makine ve teçhizat her 
türlü vergi, resim ve fon ödemelerinden muaf tutulmuş, ayrıca ithalatta alınan teminat kaldırıl
mıştır. 

Bu yönetmelik, yurt dışından kullanılmış veya yeni olarak satın alman 12 000 DWT'un (özel 
maksatlı özel yapılı gemilerde ise 499 Groston'un) üzerindeki gemilerle, yurt içinde inşa veya ta
dil edilen veya onarılan gemiler için (yüzer havuzlar dahil) ve bu gemilerin donatım ve seyirlerin
de kullanılan yeni ve kullanılmamış makine, teçhizat ve demirbaş ile gemi üretim tesislerinin inşa, 
tadil tevsi veya onarımlarında kullanılan yeni ve kullanılmamış makina teçhizat ve demirbaşların 
ithalinde uygulanmaktadır. 

Ancak, turizm amaçlı gemiler ve yatlar, yeni ve kullanılmamış olmaları ve Turizm Bakanlı
ğı'ndan işletme belgesi almak kaydıyla bu yönetmelik kapsamında ithal edilebilmektedirler. 

B) Gemilerin tescilinde özellikle Anonim şirketleri için kolaylık sağlayacak bir düzenleme 
olarak 6762 sayılı T.T.K.nun 823. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili tasarı hazırlanmış ve Bakan
lıkların görüşleri alınarak son değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

C) 7/9245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca ihdas edilen Gemi İnşa, Gemi Satınalma ve 
Tersane Kurma ve Geliştirme Fonu'na "GİSAT" işlerlik kazandırılması ve günün koşullarına göre 
revize edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda gemi inşa sanayinin finansmanında ve ya
rım kalan gemilerin tamamlanılmasmda kullanmak amacıyla Emlak Bankası Genel Müdürlüğü 
nezdinde bulunan 18 Milyar TL. nin ve 1993 Yılı Bütçesinde yer alan 7 181 000 000 TL. nin kul
lanımı için Müsteşarlığımız ile Banka yetkilileri arasında anlaşma ve protokol yapılmıştın 1993 
yılına ait miktarın adı geçen bankaya aktarılması için çalışmalara devam edilmektedir. Ayrıca ye
ni gemilerin inşaasında ve tersane yatırımlarında kullanılmak üzere 1994 yılı Müsteşarlığımız büt
çesinde GÎSAT Fonu'nda yer alan 10 Milyar TL. de Emlak Bankası Genel Müdürlüğüne aktarıla
caktır. 

D) Gerek iç pazara, gerekse ihracata dönük gemi inşa faaliyetlerinin geliştirilmesi, ülkemizin 
kaynak ve kapasitelerinin daha verimli kullanılabilmesi ve çıkartılacak teşvik ve kredilerle, işlerli
ğin arttırılabilmesi amacıyla bütçe dışı bir Denizcilik Fonu oluşturulmasına yönelik çalışmalara 
devams edilmektedir. 

E) Deniz Ticaret Filomuzun genç, belli tip ve tonajdaki gemilerden oluşmasının sağlanması, 
filomuzun uluslararası filolarla rekabet edebilmesinin temin edilmesi, filomuzun yurt içerisinde 
inşa edilen gemilerle donatılması, ölü yatırım haline gelen ve kapasite kullanımı % 20 civarında 
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bulunan tersanelerimizin kapasite kullanımının artması, böylelikle gemi inşa sanayi ve bu sanayi
ye hizmet veren mevcut yan sanayinin olanaklarının harekete geçirilerek işsizliğin önlenmesine 
katkıda bulunulması, yurt ekonomisine katma değeri fazla olan gemi inşa sanayimizin ihracata 
yönlendirilmesi, yan sanayimizin daha da geliştirilmesi amacıyla 1994 yılı yatırımları, Yatırım ve 
İhracatın Teşvik Kararnamesinde ve Yönetmeliğinde yer alması için görüşlerimiz Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına bildirilmiştir. 

38. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Terör sebebiyle kapalı olan okul sayısı ve illere 
göre dağılımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3470) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Terör sebebiyle kapalı olan okul sayısı ne kadardır? İllere göre dağılımı nasıldır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3.3.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022. Arş. Pln. Dai. Bşk. - 94-000637 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 14 Şubat 1994 tarih ve KAN. KAR. MD. 

7/3470-7820/30764 sayılı yazısı. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "Terör sebebiyle kapalı olan okul sayısı ve illere 
göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş ve güvenlik nedeniyle kapalı okulların bil
gileri aşağıda verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
Kapalı Okul Kapalı Okul 

İlin Adı 

Ağrı 

Batman 

Bingöl 

Bitlis 

Diyarbakır 

Elazığ 

Erzurum 

Sayısı 

40 

123 

245 

233 

493 

19 

3 

İlin Adı 

Kars 

Mardin 

Siirt 

Şırnak 

Tunceli 

Van 

İğdır 

Sayısı 

9 

111 

146 

170 

252 

84 

75 

39. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, Bakanlığın İSKİ'ye olan borcuna ve ödeme 
planına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/3601) 

— 461 — 



T.B.M.M. B : 79 3.3.1994 0 : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılma
sı hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Basın organlarında yer alan haberlerde "Devlet kuruluşlarından alacaklarını alamayan İSKİ, 
okulların sularını kesti." haberleri yer almaktadır. 

Bakanlığı: 

1. Bakanlığınızın İSKİ'ye ne kadar borcu vardır? 

2. İSKİ'ye olan borçlarınızı ne zaman ödemeyi planlıyorsunuz? 

3. 77 Milyar Lira borcunuzun olduğu doğru mudur? 

T.C. 

Millî Savunma Bakanlığı 2.3.1994 
Kanun: 1994/163-BD 

Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: TBMM Bşk.lığının 11 Şubat 1994 tarihli ve KAN. KAR. MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02. 

7/3601-7963/30962 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen ve İlgi ekinde alınan Yazılı Soru 
Önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. Mehmet Gölhari 

Millî Savunma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesine İlişkin Cevap 

1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin İstanbul'da bulunan birliklerine ait 77 milyar TL.'sı su borcu ol
duğu 5 Ekim 1993 tarihinde İSKİ tarafından bildirilmiştir. 

2. Konuya ilişkin olarak, Kuvvet Komutanlıklarından 27 ve 28 Ekim 1993 tarihlerinde alı
nan cevabî yazılarda İSKİ'ye ait su borçlarının kısmen ödenmiş olduğu veya yıl sonuna kadar öde
neceği belirtilmiştir. 

3. — Yazılı Soru Önergesi üzerine söz konusu borca ait son durumun incelenmesinde; Hava 
Harp Okulu Komutanlığı su sayacının arızalı olduğu bu nedenle Nisan 1993 ayında 1 677 616 000 
TL. sı su borcu için İSKİ'ye itirazda bulunulduğu, itiraz sonuçlandığında borcun ödeneceği, bunun 
dışında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin İstanbul'da bulunan birliklerinin İSKİ'ye su borcunun ödendiği 
ve halen su borcunun olmadığı tespit edilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

40. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinin spor tesisi ihtiyacına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Şükrü ErdemHn yazılı cevabı (7/3622) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırmasını arz ederim. 

Saygılarımla. Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

1. Van ilinin hemen hemen hiçbir ilçesinde bulunmayan açık ve kapalı spor tesisleriyle ilgili 
herhangi bir projeniz var mı? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 3.3.1994 . 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/00609 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 11.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3622-7993/31042 sayılı yazınız. 

Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu tarafından hazırlanan ve ilgi yazınız ekinde Bakanlığıma 
intikal eden yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 

Gereğini arz ederim. 
Şükrü Erdem 
Devlet Bakam 

Soru : Van İlinin hemen hemen hiçbir ilçesinde bulunmayan açık ve kapalı spor tesisleriyle 
ilgili herhangi bir projeniz var mı? 

Cevap : Van ilinin Erciş ilçesinde mevcut olup, çatısı çöken kapalı spor salonunun onarımı, 
yıl içerisinde tamamlanıp, hizmete açılacaktır. 

Van ilinin diğer ilçelerinde spor tesisi yapımı için projeler 1994 yılı yatırım programına da
hil edilmemiştir. 1995 yılı yatırım programında ise dikkate alınacaktır. 

41. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van-Çaldıran İlçesi Çubuklu Barajının ne 
zaman programa alınacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıba-
şı'nın yazılı cevabı (7/3623) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Şerif Bedirhanoğlu 

Van 
1. Van ili Çaldıran ilçesindeki Çubuklu Barajının programa alınıp alınamayacağı? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 3:3.1994 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/658 

Konu : Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M.'nin, 11.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3623-7994/31043 sayılı ya
zısı. 
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Jlgi yazı ilişiğinde alınan Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Çubuklu Barajı hakkında 
Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önrgesi incelenmiştir. 

Muradiye projesi kapsamında inşa edilmesi öngörülen Çubuklu barajında depolanacak 13,16 
milyon mr su ile, 4.286 hektar alana sulama hizmeti götürülmesi tasarlanmaktadır. Söz konusu 
projenin ön inceleme aşamasındaki etütlerinin tamamlanmasından sonra, planlama ve proje çalış
malarına geçilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve İskân Bakam 

42. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kullanılmak 
üzere alınan helikopterlere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı ceva
bı (7/3643) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki bakanlığıımın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. , 

Muzaffer Demir 
Muş 

1. Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde PKK'ya karşı kullanılmak Üzere alınan Skorsky, Kobra 
ve Süper Kobra helikopterlerinin sayısı ne kadardır? 

2. Bu helikopterlerin 1993 yılı birim Hatlarına göre herbirisinin Türkiye'ye maliyeti ne kadar
dır? 

3. Bu helikopterlerin kamuoyunda "Sorti" olarak bilinen bir seferlik uçuşlarının maliyeti ne 
kadardır? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 2.3.1994 '. 
Kanun: 1994/169-MD 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Bşk.lığının 11 Şubat 1994 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/3643-8026/31149 sayılı yazısı. 

Muş Milletvekili Muzaffer Demir tarafından verilen ve İlgi ile cevaplandırılması istenilen 
"Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kullanılmak üzere alınan helikopterlere ilişkin" yazılı soru 
önergesinin cevabı Ek'tedir. Mehmet Gölhan 

Arz ederim. Millî Savunma Bakanı 
Muş Milletvekili Muzaffer Demir Tarafından Verilen Doğu ve Güneydoğu'da 

Kullanılmak Üzere Alınan Helikopterlere İlişkin Yazılı Soru 
Önergesinin Cevabıdır 

1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde helikopter alımları, stratejik hedef plânı çerçevesinde dış ve iç 
tehditlere karşı hazırlanan harekat plânlarındaki ihtiyaçlara göre yapılmakta olup, halihazırda heli
kopter mevcudu 400 civarındadır. Bunun dışında özellikle doğu ve güneydoğuda PKK'ya karşı 
kullanılmak üzere helikopter alımı söz konusu değildir. 

2. Helikopterlerin Türkiye'ye maliyetleri aşağıda açıklanmıştır. 

a) Skorsky : 8,5 Milyon Dolar, 
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b) Kobra : 3-4 Milyon Dolar, 

p) Süper Kobra: 12 Milyon Dolardır. 

Kobra helikopteri, Amerika Birleşik Devletlerinin güney kanat ülkelerine yardım programı 
kapsamında alındığından; bu helikopterin maliyeti, sadece nakliye ve yenileştirme masraflanm 
içermektedir. 

3. Helikopterlerin uçuş maliyeti, "Saat başına maliyet" olarak hesaplanmakta olup; 
Skorsky'nin saat başına maliyeti 7 267,64 Dolar, Kobra'nmki 2 049 Dolar, Süper Kobra'nınki ise 
8 460 Dolardır. 

Bilgilerinize arz ederim. Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

43. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, FMS kredileri ile alınan araç-gereç ve silahlara 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhanhn yazılı cevabı (7/3649) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi arz ederim, 

Saygılarımla. Yüksel Yalova 
Soru: ' Aydın 

FMS kredileri ile alınmış bulunan araç gereç ve silahlar nelerdir? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 2.3.1994; 

Kanun: 1994/168-BD 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Bşk.lığınm 11 Şubat 1994 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.0.0.GNS.0.10.00.02-7-
3649-8042/31170 sayılı yazısı 

Aydın Milletvekili Yüksel Yalova tarafından verilen ve İlgi ile cevaplandırılması istenilen 
Yazılı Soru Önergesinin cevabı Ek'tedir. Mehmet Gölhan 

Arz ederim. Millî Savunma Bakanı 

Aydın Milletvekili Yüksel Yalova Tarafından Verilen 

Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. 1950-1994 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinden Güvenlik Yardımı kapsamın

da 6.3 milyar dolar hibe, 2.7 milyar dolar FMS ticarî, 2.1 milyar dolar FMS uygun koşullu kredi 
olmak üzere toplam 11.1 milyar dolar yardım alınmıştır. 

2. Bu yardım ve krediler; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sefer stokları ve mühimmat, ana silâh 
sistem ve teçhizat, idame-işletme ve bakım ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. 

3. FMS kredileri ile alman araç, gereç ve silahlar listesi Ek-A'da belirtilmiş olup, bu listeye 
1980 yılından itibaren alınanlar dahil edilmiştir. Daha önceki yıllarda alınanlar ise ekonomik 
ömürlerini doldurdukları için envanterden çıkarılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
- 4 6 5 -



T.B.M.M. B:79 3.3.1994 0 : 2 

K.K.K.LIĞI TARAFINDAN ALINAN ARAÇ GEREÇ VE SİLAHLAR 
- Genel maksat helikopterleri 
- Stihger 
- M 48 tank modernizasyonu 
- TOW silahı ve lanceri 
- AH-I helikopter 
- Topçu modernizasyonu 
- 155 mm. Çekici obüs modernizasyonu 
- Modern muhabere teçhizatı 
- NBC Koruyucu teçhizatı 
- Hv. Savunma arama radarı 
- 8 inçlik M-l 10 Kundağı motorlu obüs 
- Ses ölçme cihazı 
- Mevki ve istikamet ölçme cihazları 
- Kara gözetleme radarı 
- Çok kanallı telsiz terminal cihazı 
- Gece görüş cihazları -
- AN-TPO/36 Havan tespit radarı 
- Komuta kontrol uçağı 
-MLRS 
- M60 tanklar modernizasyonu 
-M52 K/M obüs 

DZ. K. K. TARAHNDAN ALINAN ARAÇ GEREÇ VE SİLAHLAR 

- ASW/ASM Helikopter ' . . ' s 

- Firkateyn ve silahları 

- Sualtı silah ve teçhizatı 

- Mayın arama tarama teçhizatı 

- Muhabere, elektronik harp teçhizatı 

- Refakat muhribi 

- Vurucu gücün modernizasyonu 

- Tersanelerin endüstriyel kabiliyetinin geliştirilmesi 

- SAS/SAT malzeme alımı ve bot yapımı 

- Yangın similatörü 

HV. K. K. TARAFINDAN ALINAN ARAÇ GERÇ VE SİLAHLAR 
- NIKE Füzeleri 
- F-4 uçakları 
- GCA radar 
- REMO-II Teçhizatı 
- Tıbbi teçhizat 
- Arama kurtarma helikopteri 
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- Kırım kurtarma vinci 
-EG uçağı 
-LOROP kamera 
-F-16 Uçakları 
- Elektronik harp teçhizatı 
- T-38 uçak alımı 
- Eğitim uçağı alımı 
- NBC Koruyucu teçhizat 
- EOD teçhizatı 
- F-4 similatörü 
- T-38 similatörü 

44. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Kung-Fu Federasyonu kurulmasına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/3667) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygı ile arz ederim. 

Lütfü Esengün 
Soru: Erzurum 
Günümüzde bütün spor dallarında federasyon düzeyinde örgütlenme olmuştur. Birçok fede

rasyon başanlı hizmetler üretmektedir. Gençlerimizin büyük ilgi gösterdiği ve çok yetenekli ve 
başarılı sporcuların mevcut olduğuna inandığımız Kung-Fu sporu ise henüz bir federasyona ka
vuşturulamamıştır. 

Bakanlığınızca Kung-Fu federasyonu kurulmasına yönelik bir çalışma var mıdır, varsa fede
rasyon ne zaman faaliyete geçecektir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.3.1994 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/00611 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 11.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3667-8Ö61/31219 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün tarafından hazırlanan ve ilgi yazınız ekinde Bakanlığı

ma intikal ettirilen yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 

Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 

Devlet Bakam 

Soru: Günümüzde bütün spor dallarında federasyon düzeyinde örgütlenme olmuştur. Birçok 
federasyon başarılı hizmetler üretmektedir. Gençlerimizin büyük ilgi gösterdiği ve çok yetenekli 
ve başarılı sporcuların mevcut olduğuna inandığımız Kung-Fu sporu ise henüz bir federasyona ka
vuşturulamamıştır. 

Bakanlığınızca Kung-Fu federasyonu kurulmasına yönelik bir çalışma var mıdır, varsa fe
derasyon ne zaman faaliyete geçecektir? 
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Cevap : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde henüz Kung-Fu Federasyonu kurul
mamıştır. 

Bu Federasyonun kurulması ile ilgili alt yapı çalışmalarına ileriki yıllarda başlanacak ve ge
rekli potansiyelin oluşması ile birlikte federasyonun kurulması gerçekleştirilebilecektir. 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, halk eğitim merkezlerinde öğretici 
olarak çalışanların fazla mesai ücretlerinin kesildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3699) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ökkeş Şendiller 

Kahramanmaraş 
1. Halk Eğitimi Merkezlerinde kadrolu usta öğretici olarak çalışan, Bilgi-Beceri Öğretmenle

rine ödenen haftalık 8 saat fazla mesai ücretleri, bu yıl öğretim yılı başında kesilmiştir. Ki bu öğ
retmenler, aym şartlarda, sezonluk sigortalı çalışan öğreticilerden de çok düşük ücret almaktadır
lar. Dolayısı ile mağduriyetleri had safhadadır. 

2. Bu kısmın, mağduriyetini önlemek için, Bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışma var 
mıdır? Yoksa bir çalışmayı başlatmayı düşünüyor musunuz? 

' 'T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3.3.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022. Arş. Pln.Dai. Bşk.-94/000638 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 14 Şubat 1994 tarih ve 7/3699-8110/31370 sayılı yazı

sı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'in "Halk Eğitim Merkezlerinde öğretici 

olarak çalışanların fazla mesai ücretlerinin kesildiği" iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Kadrolu usta öğreticilere ek ders ücreti verilmesi konusunda çalışmalara başlanmıştır. 
Arz ederim. Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

46. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş-Bulanık İlçesine turistik ve sosyal tesislerin 
yapılmasına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abduİkadir AteşHn yazılı cevabı (7/3701) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. Muzaffer Demir 

Muş 
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-~-l. Muş ili Bulanık ilçesine 5 km uzaklıkta bulunan ve yörenin tek mesire yeri olan Kazan 
Gölü çevresinde maalesef tek bir sosyal tesis yoktur. Göl çevresinde ne bir ağaçlandırma çalışma
sı vardır ne de mesire için oraya giden insanların yararlanabilecekleri içme suyu kaynağı vardır. 

Bu durumda; Kazan Gölü çevresinde halkın yararlanabileceği bir turistik tesis açmayı düşü
nüyor musunuz? Bu tesisin açılması, aynı zamanda bu bölgeye yabancı turistin gitmesini de sağla
yacaktır. 

2. Orman Bakanlığı ile işbirliği yaparak gölün etrafını ağaçlandırmayı düşünüyor musunuz? 

3. Kazan Gölünün hemen yakınında bulunan Bilican Dağı olarak bilinen ve av hayvanları yö
nünden çok zengin ve aynı zamanda Mirzebey ve Avnik Kaleleri gibi Urartulardan kalma iki 
önemli tarihî kalenin bulunduğu bir dağ vardır. Kazan Gölü ve Bilican Dağı bazı turistik ve sosyal 
tesislerin yapılması ile bölgenin önemli yaz ve kış turistik merkezi durumuna getirilebilinir. Ülke 
ve bölge turizmine önemli katkısına inandığım bu bölgede turistik tesis yapmayı düşünüyor musu
nuz? 

TC. 
Turizm Bakanlığı 2.3.1994 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.l7.HKM.0.00.00.00/277-5687 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 15.2.1994 gün ve KAN. KAR. MD. 7/3701-8112/31390 sayılı yazınız. 
Bakanlığımız, turizm potansiyeli bulunan yörelerimizin doğal ve tarihi zenginliklerinin tu

rizm yoluyla değerlendirilmesi, korunması ve turizm çekiciliğinin sürekli kılınması, turizm talep 
ve arzının belirlenmesi çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu bağlamda İl Turizm Master 
Planlan hazırlanarak kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken faaliyetler tespit edildikten son
ra ülke genelindeki öncelikler de dikkate alınarak uygulamaya konulmaktadır. 

Bu çerçevede Muş ilimize ait İl Turizm Master Planlan 1993 yılında Bakanlığımızca hazır
lanmıştır. İlgi yazıda sözü edilen konulara İl Turizm Master Planındaki faaliyet konuları arasında 
yer verilmiştir. 

Bilindiği üzere, Bakanlığımız doğrudan üstyapı yatırımı yapma imkanına sahip değildir. An
cak, turizm sektöründe yatırım yapmak isteyen özel sektör yatırımcılarına, talepleri halinde Tu
rizm Yaünm Belgesi verilmek suretiyle sektör için belirlenen tüm teşviklerden yararlanmaları im
kanı getirilmektedir. Muş ilimiz kalkınmada birinci öncelikli iller arasında yeralması nedeniyle 
teşvik imkanlarından en üst seviyede yararlanma olanağına sahiptir. 

Bu nedenle, Kazan Gölü çevresinde Bakanlığımızın doğrudan turistik tesis yapması mümkün 
görülmemektedir. Kazan Gölü çevresinin ağaçlandırılmasının Mahalli İdare-Orman Bakanlığı iş
birliği ile gerçekleştirilmesi olanağı mevcuttur. 

Altyapı kapsamında mütalaa edilebilecek konular Bakanlığımızın turizm ilke ve politikalan 
çerçevesinde ele alınarak yatırım programlarının hazırlanması aşamasında değerlendirilebilecek
tir, 

Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Demir'in, 7/3701-8112 Esas sayılı yazılı soru önergesine 
cevaben arz ederim. 

Abdülkadir Ateş 

Turizm Bakanı 
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47. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, bazı müdürlüklerin spor salonlarım siyasî 
partilerin faaliyetlerine tahsis etmedikleri iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Şükrü Er-
demHn yazılı cevabı (7/3711) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygı ile arz ederim. 

Lütfü Esengün 

Soru: Erzurum 

il ve İlçelerimizde bulunan spor salonları gençlerimizin, spor kulüplerimizin sportif faaliyet
leri için tesis edilmiş ise de vakıf, dernek ve benzeri sosyal kuruluşların ve siyasî partilerin de bir 
takım faaliyetleri için istifade etmek zorunda olduğu yerlerdir. Ancak bazı İl Müdürlükleri bir Yö
netmelik Maddesinden bahisle spor salonlarını siyasî partilerin kongre, konferans, eğitim, propa
ganda ve benzeri toplantıları için tahsis etmemekte, bu uygulama ise başkaca salon bulma imkânı 
olmayan yerlerde siyasî parti örgütlerini zor durumda bırakmaktadır. 

Bu uygulama hangi Yönetmelik Hükmüne istinaden yapılmaktadır? Bu Yönetmelik hükmü 
değiştirilecek midir? Spor salonları siyasî partilerin faaliyetlerine tahsis edilecek midir? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 3.3.1994 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/00610 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3711-8133/31440 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün tarafından hazırlanan ve ilgi yazınız ekinde Bakanlığı

ma intikal eden yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. Şükrü Erdem 

Devlet Bakanı 
Soru : Bazı İl Müdürlükleri bir yönetmelik maddesinden bahisle spor salonlarını siyasî parti

lerin, kongre, konferans, eğitim, propoganda ve benzeri toplantıları için tahsis etmemektedirler. 
Bu uygulama hangi yönetmelik hükmüne istinaden yapılmaktadır? Bu yönetmelik hükmü de

ğiştirilecek midir? Spor salonları siyasî partilerin faaliyetlerine tahsis edilecek midir? 
Cevap : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait spor saha ve tesislerinin tahsis işlemleri "İş

letme Yönetmeliği" esasları doğrultusunda yapılmakta olup, tahsis yetkisi İl ve İlçe Başkanlıkla
rına aittir. 

İşletme Yönetmeliğimin 11 nci maddesi hükmü gereği, spor saha ve tesisleri öncelikle spor 
faaliyetlerine tahsis edilmekte, ancak, tesisin spor faaliyetleri dışında boş olması halinde ve spor 
faaliyetlerini aksatmayacak şekilde; spor kulüplerinin ve okulların eğitim, kültür ve sanat faali
yetlerine, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine, siyasî partilerin büyük genel kongrelerine, 
kamuya yararlı dernek ve vakıfların eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine, her türlü eğitim, kültür, 
eğlence ve turizm faaliyetlerine, jübile faaliyetlerine ve yasak olmayan sair faaliyetlere tahsis edi
lebilmektedir. Tahsis işlemlerinde amatör spor kulüpleriyle okullara öncelik tanınmaktadır. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, İşletme Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gayet kapsamlı bir bi
çimde spor saha ve tesislerin tahsis işlemlerine açıklık getirmekte, spor saha ve tesislerimiz her
hangi bir yasağın bulunmaması halinde tüm faaliyetlere tahsis edilebilmektedir. Dolayısıyla ilgili 
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yönetmelik maddesinde herhangi bir değişikliğe gerek duyulmamakta, esasen müsait durumlarda 
tüm spor salonlarımız siyasî partilerin büyük genel kongrelerine ve faaliyetlerine tahsis edilmek
tedir. 

48. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, kanserojen etkisi olan ithal balıkların hala 
piyasada satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı İbrahim Tez'in yazılı cevabı (7/3810) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. Elaattin Elmas 

İstanbul 
İthal uskumrularda kanserojen etkisi yapan PBC. maddesinin bulunduğu gerekçesiyle yapılan 

uyanlar neticesinde Bakanlığınızca yasaklandığı belirtilmektedir. 
1. Nasıl bir yasaklanmaki halen satışı yapılmaktadır? 
2. Yerinde bu balıkların imhasına dönük ekipler oluşturulmuş mudur? 
3. Halkın sağlığı en önemli ve öncelikli düşünülmesi lazım gelen bir husus değil midir? 
4. İthalatı Bakanlığınızca yasaklanan bu balıklar hangi yollarla ülkemize sokulmaktadır? 

T.C. 
Başbakanlık 3.3.1994 

Denizcilik Müsteşarlığı 
Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.11.0.DUG.0.80.00.00.E.94/100/917 
Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14 Şubat 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/3810-8352/32126 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen, İstanbul Milletvekili Sn. Elaattin Elmas'ın "Kanserojen etkisi 
olan ithal balıkların hala piyasada satıldığı iddiasına ilişkin" Bakanlığımıza yönelik yazılı soru 
önegresi, konusu itibariyle 441 sayılı KHK ile kurulan Tanm ve Köyişleri Bakanlığı görevleri 
arasında bulunmakla beraber, Denizciliğin tüm sorunlarına büyük bir hassasiyetle eğilmiş bulun
duğumuzdan, sözkonusu iddianın incelenmesinde; 

- Tarım Bakanlığının her türlü ithal ürünleri Kalite Kontrolden geçirerek ithaline müsaade et
tiği, 

- Uskumrulann ithalinde kalite-kontrol belgesinin, analiz sonuçları alınıncaya kadar ertelen
diği, 

- Analiz sonuçlarının Uluslararası limitlerin altında tespiti sonucunda kalite-kontrol belgesi 
yerilerek ithaline müsaade edildi, 

öğrenilmiştir. . 
Gerektiğinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan daha geniş bilgi alınmasının mümkün ol

duğunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İbrahim Tez 

Devlet Bakanı 
49. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan DikicVnin, Kahramanmaraş İlinin spor tesisi ih

tiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü ErdemHn yazılı cevabı (7/3814) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 

arz ederim. 

Saygılarımla. Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

1. Kahramanmaraş Spor il Müdürlüğü binasının; 
a) Yapımı planlanmış mıdır? 
b) Planlandı ise inşaatına hangi tarihte başlanacaktır? 
c) İl Binası hangi tarihte bitirilecektir? 
2. 12 Şubat Stadı tribün inşaatının; 
a) Yapımına hangi tarihte başlanacaktır? 
b) Hangi tarihte bitirilecektir? 
3. Merkez İlçeye Gençlik Merkezi; 
a) Yapımı planlanmış mıdır? 
b) İnşaata hangi tarihte başlanacaktır? 
c) Hangi tarihte bitirilecektir? 
4. Mevcut bulunan Kapalı Spor Salonu ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. 
a) İkinci bir kapalı spor salonunun yapımı düşünülmekte midir? 
b) İnşaatına ne zaman başlanabilir? 
c) Hangi tarihte tamamlanır? 
5. 1989 tarihinde açılan Güreş Eğitim Merkezi ihtiyaca cevap verememektedir. 
a) Merkezin genişletilmesi mümküm müdür? 
b) Yatak kapasitesinin (42) artırılması 1993-1994 öğretim yılında mümkün müdür? 
6. Afşin, Avrupa ve Dünya güreş şampiyonu yetiştiren İlçemizdir. 
a) Güreş Eğitim Merkezinin yapımı planlanmış mıdır? 
b) Planda varsa inşaatına hangi tarihte başlanacaktır? 
c) Hangi tarihte bitirilecektir? 
7. İlçede büyük bir futbol potansiyeli mevcuttur. 
a) İlçeye tam teşekküllü futbol sahası yapımının planı mevcut mudur? 
b) Sahanın yapımına ne zaman başlanabilir? 
c) İnşaat hangi tarihte bitirilebilir? 
8. İlçede Kapalı Spor Salonuna büyük bir ihtiyaç vardır; 
a) Salonun yapımı düşünülmekte midir? 
b) İnşaat hangi tarihte başlayabilir? 
c) Hani tarihte tamamlanır? 
9. Afşin-Arıtaş Beldesi, Karakucak Güreşlerinin yurdudur. 
a) 2 500 kişilik kapalı antreman spor salonunun yapılması planlanmış mıdır? 
b) Planlandı ise inşaata hangi tarihte başlanacaktır? 
c) Hangi tarihte bitirilecektir? 
10. Andırın İlçe gençlerinin istenmeyen alanlara kaymamaları için; 
a) İhtiyaca cevap verecek tarzda kapalı spor salonu yapımı için ön çalışmalara ne zaman baş

lanabilir? 
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b) İnşaat, hangi tarihte başlar? 
c) Hangi tarihte tamamlanabilir? 
11. İlçede mevcut futbol sahası için; 
a) Tribün ve soyunma odası inşaatına ne zaman başlanabilir? 
b) Hangi tarihte bitirilebilir? 
12. Elbistan İlçesi Merkez nüfusu 50 000'i geçmiştir. Mevcut futbol sahasıihtiyaca cevap 

veremiyor. 
a) Yeni bir stadyum yapımı planlanmakta mıdır? 
b) İnşaat hangi tarihte başlayacak? 
c) Hangi tarihte bitirilecektir? 
13. Göksün İlçemiz büyük bir futbol ve güreş potansiyeline sahiptir. 
a) Tam teşekküllü futbol sahası ile İl Güreş Eğitim Merkezinin yapımı planlanmış mıdır? 
b) Planlandı ise inşaatlar ne zaman başlayacaktır? 
c) Hangi tarihte bitirilecektir? 
14. Türkoğlu İlçemizde büyük bir spor potansiyeli vardır. 
a) Bir adet kapalı spor salonunun yapımı planlanmış mıdır? 
b) İnşaat hangi tarihte başlayabilir? 
c) Hangi tarihte bitirilebilir? 
15. Mevcut futbol sahası için; 
a) Tribün ve soyun odaları inşaatına hangi tarihte başlanacaktır? . , 
b) Tribün ve soyunma odaları ne zaman tamamlanacaktır? 

T.C. -

Devlet Bakanlığı 3.3.1994 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/00554 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3814-8370-32189 sayılı yazınız. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici tarafından hazırlanan ve ilgi yazınız ekinde 
Bakanlığıma intikal eden yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 

Gereğini arz ederim. 

Şükrü Erdem 

Devlet Bakanı 
Soru 1. Kahramanmaraş Spor İl Müdürlüğü binasınn yapımı planlanmış mıdır? Planlandı ise 

inşaatına hangi tarihte başlanacaktır? İl binası hangi tarihte bitirilecektir? 
Cevap 1. Kahramanmaraş Spor İl Müdürlüğü binasının yapımı planlanmıştır. 1995 yılı 

yatırım programına teklif edilecektir. İşin sirayeti, 1995 yılı yatırım programı hazırlanırken, Dev
let Planlama Teşkilatı tarafından tespit edilecektir. 

Soru 2 : 1 2 Şubat stadı tribün inşaatının yapımına hangi tarihte başlanılacaktır, hangi tarihte 
bitirileektir? 

Cevap 2 : 12 Şubat stadı tribün inşaatı ihale edilmiştir. İhale dosyası Sayıştay Başkanlığın
dadır. Sayıştay Başkanlığının tescilinden sonra inşaata başlanacaktır. Tribün inşaatı 1994 yılı sonu 
bitirilecektir. 

Soru 3 : Merkez İlçeye Gençlik Merkezi yapımı planlanmış mıdır? İnşaata hangi tarihte baş
lanacaktır? Hangi tarihte bitirilecektir? 
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Cevap 3 : Merkez İlçeye Gençlik Merkezi 1995 yılı yatırım programına teklif edilecektir. 
îşin sirayeti, 1995 yılı yatırım programı hazırlanırken, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından tespit 
edilecektir. 

Soru 4 : Mevcut bulunan kapalı spor salonu ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. İkinci bir 
kapalı spor salonunun yapımı düşünülmekte midir? İnşaatına ne zaman başlanabilir? hangi tarihte 
tamamlanır? 

Cevap 4 : Merkez İlçeye yeni kapalı spor salonu yapımı 1995 yılı yatırım programına teklif 
edilecektir. İşin sirayeti 1995 yılı yatırım programı hazırlanırken Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından tespit edilecektir. , 

Soru 5 : 1989 tarihinde açılan Güreş Eğitim Merkezi ihtiyaca cevap verememektedir. Mer
kezin genişletilmesi mümkün müdür? Yatak kapasitesinin (42) artırılması 1993-1994 öğretin 
yılında mümkün müdür? 

Cevap 5 : Güreş Eğitim Merkezinin genişletilmesi işi, imkanlar ölçüsünde önümüzdeki yıl
larda dikakte alınacaktır. 1993-1994 yılı yatırım programına dahil bulunmadığından 1994 yılında 
yatak kapasitesinin artırılması mümkün değildir. 

Soru 6 : Afşin Güreş Eğitim Merkezinin yapımı planlanmış mıdır? Planda varsa inşaatına 
hangi tarihte başlanacaktır. Hangi tarihte bitirilecektir? 

Cevap 6 : Afşin Güreş Eğitim Merkezi yapımı 1994 yılı yatırım programında yer almamak
tadır. Ancak, imkânlar dahilinde ilerki yıllarda yatırım programına alınacaktır. İşin sirayeti yatırım 
planı hazırlanırken, bilahara Devlet Planlama Teşkilatı tarafından tespit edilecektir. 

Soru 7 : Afşin ilçesine tam teşekküllü futbol sahasi yapımının planı mevcut mudur? Sahanın 
yapımına ne zaman başlanabilir? İnşaat hangi tarihte bitirilebilir? 

Cevap 7 : Afşin İlçesine futbol sahası yapımı planı mecut değildir. Ancak, imkânlar dahilinde 
ilerki yıllarda yatırım programına alıncaktır. İşin sirayeti bilahare Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından tespit edilecektir. 

Soru 8 : İlçeye kapalı spor salonu yapımı düşünülmekte midir? İnşaat hangi tarihte baş-' 
layabilir? Hangi tarihte tamamlanır? 

Cevap 8 : Afşin İlçesine kapalı spor salonu yapımı 1995 yılı yatırım programına teklif 
edilecektir. İşin sirayeti 1995 yılı yatırım programı hazırlanırken Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından tespit edilecektir. 

Soru 9 : Afşin-Arıtaş bejdesine 2 500 kişilik kapalı antrenman spor salonunun yapılması 
planlanmış mıdır? Planlandı ise inşaata hangi tarihte başlanacaktır? Hangi tarihte bitirilecektir? 

Cevap 9 : Afşin-Arıtaş beldesine spor salonu yapımı halihazırda planlanmamıştır/ Ancak, 
ilerki yıllarda imkânlar dahilinde kapalı spor salonu yapımı cjikkate alınabilecektir. İşin bitimi ise 

-yatırım programına alındıktan sonra bilahare belirlenebilccektir. 

Soru 10 : Andırın İlçesine ihtiayaca cevap verecek tarzda kapalı spor salonu yapımı için ön 
çalışmalara ne zaman başlanabilir? İnşaat hangi tarihte başlar? Hangi tarihte tamamlanabilir? 

Cevap 10 : Andırın İlçesinde kapalı spor salonu için ön çalışmalara 1994 yılı içerisinde baş
lanılacak olup, 1995 yılı yatırım programına teklif edilecektir. İşin bitimi yatırım programının tes-
bitinden sonra belli olacaktır. 

Soru 11 : İlçede mevcut futbol sahası için tribün ve soyunma odası inşaatına ne zaman baş
lanabilir? Hangi tarihte bitirilebilir? 

Cevap 11 : Andırın futbol sahası tribün ve soyunma odası inşaatı imkânlar dahilinde ilerki 
yıllarda yatırım programına alınacaktır. 

Soru 12 : Elbistan ilçesine yeni bir stadyum yapımı planlanmakta mıdır? İnşaat hangi tarihte 
başlayacak? Hangi tarihte bitirilecektir. . 

— 474 — 



T.B.M.M. B : 79 3.3.1994 O : 2 

Cevap 12 : Elbistan ilçesine yeni bir stadyum yapımı planlanmamaktadır. 
Soru 13 : Göksün ilçesine tam teşekküllü futbol sahası ile İl Güreş Eğitim Merkezi yapımı 

planlanmış mıdır? Planlandı ise inşaatlar ne zaman başlayacaktır? Hangi tarihte bitirilecektir? 

Cevap 13 : Göksün ilçesine futbol sahası ile Güreş Eğitim Merkezi yapımı işi ilerki yıllar 
yatırım programlarında dikkate alınacaktır. 

Soru 14 : Türkoğlu ilçesine kapalı spor salonu yapımı planlanmış mıdır? İnşaat hangi tarihte 
başlayabilir? Hangi tarihte bitirilebilir? 

Cevap 14: Türkoğlu ilçesi kapalı spor salonu yapımı ilerki yıllar yatırım programlarında dik
kate alınacaktır. 

Soru 15 : Mevcut futbol sahası için tribün ve soyunma odaları inşaatına hangi tarihte baş
lanılacaktır? Tribün ve soyunma odaları na zaman tamamlanacaktır? 

Cevap 15 : İmkânlar ölçüsünde ilerki yıllar yatırım programlarında Türkoğlu ilçesi futbol 
sahasının tribün ve soyunma odaları inşaatına yer verilebilecektir. 

50. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmashn, Terkos Gölünün korunmasına ilişkin sorusu ve 
Orman Bakanı Hasan EkincVnin yazılı cevabı (7/3835) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Elaattin Elmas 

İstanbul. 
İstanbulun içme suyuna katkısı büyük olan Terkos Gölünün ufaldığı ve çamurla dolduğu 

büyük bir vakıadır. Korunmaya alınan ormanlara sahip çıkılmaması neticesinde bu göl yok olma 
yolundadır. Çilingoz deresinden gelecek su ile terkos suyunun nerede toplanacağı ise merak 
konusudur? 

1. Terkos gölü çeevresinde talan edilen ormanları Tel örgülerle muhafaza altına almayı 
düşünüyor musunuz? 

2. Erozyonu durdurma çalışmalarını başlatacakmısınız? 
3. Burada koruyucu dedbirler alınması için Ekip oluşturarak İstanbullu insanımızın suyunun 

akması yönünde düşünceleriniz varmıdır? 
T.C. 

Orman Bakanlığı 3.3.1994 
Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı Koordinasyon 
ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM.l.Ö. 1/140-581 
Konu : Sn. Elaattin Elmas'ın 

Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1994 Tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/3835-8406/32331 Sayılı Yazınız. 
İstkanbul Milletvekili Sayın Elaattin Elmas'ın "Terkos Gölü'nün korunmasına ilişkin yazılı 

soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, konu ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 
Arz ederim. Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 
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İstanbul Milletvekili 

Sayın Elaattin Elmas'ın Terkos Gölünün Korunmasına İlişkin 

Yazılı Soru Önergesi Hakkında 

Orman Bakanlığının Görüşü 

1. Terkos gölü çevresindeki ormanlarımız korunmakta olup, bu ormanların talan edilmesi 
sözkonusu değildir. Ayırca, tel örgü ile çevrilmesi programa alınmıştır. 

2. Terkos gölü çevresinde erozyonu önleme amacı ile Durusu (Terkos) Kumul tespit ve ağaç
landırma faaliyetleri adı altında çalışmalar yapılmıştır. Bugüne kadar 2 102 hektar sahada çalışıl
mış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. 

Ayrıca, Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanun Tasarısı hazırlanmış 
olup, T.B.M.M.'ne sevkedilmc aşamasındadır. 

3. Terkos gölü çevresindeki çalışmalarımızın asıl amacı, İstanbul'un temiz su ihtiyacının kar
şılanmasıdır. Durusu (Terkos) kumul tespit çalışmaları İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan en 
büyük kaynaklardan birisi olan Terkos gölü'nün kumlarla dolmasını önlemek için yapılmaktadır. 
Bu amaçla 1971-1990 yıllan arasında 2 102 hektar sahada çalışıjma yapılmıştır. 

Terkos gölü çevresinde 1963 yılında, kumul sahası için ağaçlandırma raporu hazırlanarak 
çalışmalara başlanmış, 1967 yılında hazırlanan "Terkos Gölü Kumul Tespit Planlama Raporu" na 
göre faaliyetlere devam edilmiştir. 1968 yılında rapor revize edilerek çalışmalar sürdürülmüştür. 

57. — Batman Milletvekili Abdülkerim Zilanhn, Batman'da halkın sağlığını tehdit eden İluh 
Deresinin ıslahına ilişkin sorusu ve Devlet Balcanı Nurhan TekineVin yazılı cevabı (7/3880) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nurhan Tekinel tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için aracılığınızı İstirham eder Saygılar sunarım. 

24.12.1993 
Abdülkerim Zilan 

Batman 
Sağlık açısından son derece önem arz eden İluh deresinin ıslahı 2 yılda bitirilmesi hedeflen

mişti. Ancak ne yazıkki bu güne kadar bu çalışma bitirilememiş ve Batman halkı bu ızdıraptan 
kurtarılamamıştır. 

1. GAP İdaresi Başkanlığı kontorolünde yapılması gereken projenin, ödenek yetersizliği 
nedeniyle yarıda kaldığı yolundaki iddia doğrumudur? 

2. Bu husus teyid ediliyorsa Batman halkının sağlığını tehdit eden bu derenin ıslahı için kâfi 
miktarda ödenek ne zaman tahsis edilecektir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 2.3.1994 

Sayı: B.02.0.014/5.02-0297 
Konu: Soru Önergesine cevaplar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 15.2.1994 gün. ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3880-8495/32642 sayılı yazıları. 
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İlgi yazıları ile Bakanlığıma iletilen, Batman Milletvekili Sayın Abdülkerim Zilan'ın Başkan
lığınıza verdiği ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği Batman İluh Deresi'yle il
gili soruların yanıtları ektedir. 

Saygılarımla arz ederim. . Nurhan Tekinel 

Devlet Bakanı 

Batman Milletvekili 

Sayın Abdülkerim Zilan'ın Batman İluh Deresi'yle İlgili 

Soru Önergesinin Cevapları 
Batman kentinin içinden geçen ve zaman zaman taşkın, yapan, katı ve sıvı evsel ve sanayi 

atıklarının deşarj edilmesi ile kent için bir sağlık ve çevre problemi haline gelen, İluh Deresi'nin 
ıslah edilmesi, mevcut köprülerin gabari ve açıklıklarının yükseltilerek taşkın tehlikesinin ortadan 
kaldırılması ve mevcut kanalizasyon şebekesinin revize edilerek, halihazırda dere tabanına döşen
miş olan kollektörlerin dere dışına alınması amacıyla, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 
bir proje çalışması başlatılmıştır. 

Projeye taraf olan diğer kuruluşlarla (Batman Belediyesi, İller Bankası, DSİ, TPAO, TÜP-
RAŞ) da görüşülerek bir İş Tanımı hazırlanmıştır. Proje, GAP İdaresinin koordinasyonu ve bütçe 
desteği ile İller Bankası Genel MüdUrlüğii'nün teknik kontrollüğünde yürütülecektir. Bu amaçla, 
GAP İdaresi ile İller Bankası arasında bir protokol imzalanarak ihale hazırlıkları tamamlanmıştır. 

Ancak, projenin ihale edilebilmesi için, yine GAP İdaresi'nce yaptırılmakta olan Batman 1/5 
000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1 000 ölçekli uygulama imar planının tamamlanması gerekmek
tedir. Bu durumda, programa göre Batman imar planının Nisan 1994'te tamamlanmasından sonra 
proje ihalesi yapılabilecektir. Projenin ödenek yetersizliği nedeniyle yarıda kaldığı yolundaki id
dialar doğru değildir. 

52. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, millî futbol takımları maçlarının 
Anadolu'daki illerde de oynatılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Şükrü Erdem'in yazdı cevabı (7/3915) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Rıza Müftüoğlu 

Erzurum 

1. Türkiye'de tüm kitleleri etkileyen sporların başında futbol gelmektedir. Futboldaki tüm 
Millî Takımların maçları (A ve B, Ümitler-Gençler) her nedense genelde İstanbul ve İzmir İl
lerimizde oynanmaktadır. Yani umumiyetle Millî Takım maçlarını İstanbul'da veya İzmir'de 
ikamet eden vatandaşlarımız seyretmekte ve diğer İllerimizdeki vatandaşlarımız da bu maçları ya 
T.V.'den seyretmekte veya gazetelerden takip etmektedirler. 

Ülkemizde Anayasa önünde her fert yükümlülük ve haklardan yararlanmada eşit olduğuna 
göre neden Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya vs. illerde hiç Millî Takım maçları yapılmaz? 
Buradaki halk konukseverlik yapamaz mı? Millî heyecandan yararlanamaz mı? Bugüne kadar 
yapılan bu uygulama doğru mudur? 
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2. Toplum kalkanmasındaki en önemli husus moraldir, birlik ve beraberliktir. Millî Takım
larımızın Rusya'da, İzlanda'da köy sahalarında maç yaptıklarını T.V.'den çok izledik. Türkiye'de 
ise yıllarca Doğu'da yaşayan halkımıza moral veremediğimizden insanlarımız Devletimizden daha 
da fazla ilgi bekler duruma girmiştir. Başta Doğu Anadolu ve diğer illerimiz olmak üzere Millî 
Takım maçlarının bundan böyle sahaları buna daima hazır olan pilot iller seçilerek (Örneğin Er
zurum, Van, Malatya, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon gibi) halkımızın futbol sporundan ve Millî 
Takım maçlarından azami yararlanarak gurur duymasını daha demektorik bir hak ve Millî Bir
liğimiz için de önemli bir araç olarak görüyor musunuz? 

3. Yukarıdaki belirtilen 2 soru hakkında hiçbir hazırlığınız yoksa hükümetiniz olarak bundan 
böyle Doğu, Güneydoğu ve önemli büyük şehirlemizde Millî-futbol maçlarını oynatma hususunda 
bir yaptırımınız olacak mı? 

T.C. 

Devlet Bakanlığı 3.3.1994 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/00529 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 14.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3915-8587-32847 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu tarafından Bakanlığıma tevcih edilen, ilgi yazınız eki 
yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 

Gereğini arz ederim. Şükrü Erdem 

Devlet Bakanı 

Soru 1 : Ülkemizde Anayasa önünde her fert yükümlülük ve haltlardan yararlanmada eşit ol
duğuna göre neden Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya vs. illerde hiç Millî Takım maçları yapıl
maz? Buradaki halk konukseverlik yapamaz mı? Millî heyecandan yararlanamaz mı? Bugüne 
kadar yapılan bu uygulama doğru mudur? 

Cevap 1 : Türkiye Futbol Federasyonu 3813 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yeralan 
hükümlere uygnu olarak görevini sürdürmektedir. Futbolun yurt sathına yayılmasını sağlamak 
yolunda büyük çaba harcayan Federasyon, bir yandan bu amacı gerçekleştirmek için çalışırken 
diğer yandan da FİFA ve UEFA'nın stadyumlarla ilgili olarak koymuş bulunduğu standartlara ve 
kurallara uymak zorundadır. 

FİFA kurallarına göre, uluslararası müsabakaların oynanabilmesi için, stadlar da bütün seyir
cilerin maçı oturarak izleyeceği koltukların olması ve asgari ,1 200 lüks değerinde ışıklandırma ol
ması şarttır. 

FİFA'nın koymuş olduğu bu ilk iki ana şarta uygun stad, Türkiye'de sadece İstanbul İnönü ve 
Fenerbahçe Stadı ile İzmir Atatürk Stadıdır. 

Özellikle 1992 yılından itibaren FİFA'nın bu katı kuralları ciddî bir biçimde uygulamaya 
konulmuştur. Örneğin 27 Ekim 1993 tarihinde uygulanan Türkiye-Polonya A Millî Dünya Kupası 
maçında maç gözlemcisi İnönü Stadının kale arkalarında koltuk olmaması sebebiyle bu bölüme 
seyirci alınmaması talimatını vermiştir. 

Keza, 24 Kasım 1993 tarihinde oynanan Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi 
Maçı öncesi Ali Sami Yen Stadında inceleme yapan UEFA resmî heyeti, sözkonusu maçın bu 
stadda oynanabilmesinin, ancak tespit ettikleri 130 kalem eksikliğin giderilmesi ile mümkün ola
bileceğini belirtmiş; bunun üzerine Ali Sami Yen Stadı yaklaşık 15 milyar lira harcanarak UEFA 
standartları düzeyine çıkarılmıştır. Bunu İnönü ve Fenerbahçe stadları izlemiştir. 
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Som 2 : Başta Doğu Anadolu ve diğer illerimiz olmak üzere Millî Takım maçlarının bundan 
böyle sahaları buna daima hazır olan pilot iller seçilerek (Örneğin Erzurum, Van, Malatya, Diyar
bakır, Kayseri, Trabzon gibi ) halkımızın futbol sporundan ve Millî Takım maçlarından azami 
yararlanarak gurur duymasını daha dcmcktorik bir hak ve Millî Birliğimiz için de önemli bir araç 
olarak görüyor musunuz? 

Cevap 2 : Spordan Sorumlu, Devlet Bakanlığı olarak izlediğimiz politika, sporun ülke sathın
da yaygınlaştırılması ve sporu toplumun her kesiminin ilgi odağı haline getirilmesidir. 

Bu maksatla Şanlıurfa'da 30 000 kişilik şehir stadının ihalesi 21.5.1992 tarihinde yapılmış 
oîup, inşaatın keşif bedeli 56 500 000 000.- TL.'dır. 1993 yılı programında ödenek olarak 12 610 
000 000.- TL. ayrılmış olmasına rağmen, revize ödenekten 7 500 000 000.- TL. daha ilave edil
mek suretiyle inşaatın biran evvel bitirilebilmesi için mali kaynak sağlanmış bulunmaktadır. 

Devlet olarak izlediğimiz bu politikamızı gerçekleştirebilmek ise maddi imkanlarla sınırlıdır. 
İstanbul ilinde başlattığımız ve neticelendirdiğimiz, stadların FİFA kurallarına uygun hale 
getirilmesine dair çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda bütçe imkânları nispetinde tüm illerimiz
deki stadlarımız için de sürdüreceğiz. 

Soru 3 : Yukarıdaki belirtilen 2 soru hakkında hiçbir hazırlığınız yoksa hükümetiniz olarak 
bundan böyle Doğu, Güneydoğu ve önemli büyük şehirlemizde Millî futbol maçlarını oynatma 
hususunda bir yaptırımınız olacak mı? 

Cevap 3 : Yukarıda yeralan iki sualinize verdiğimiz cevaplardan da anlaşılabileceği üzere bu 
konu hakkında izlediğimiz müspet politikamızı gerçekleştirebilecek uygulama planlarımız mev
cuttur ve uygulanmaktadır. 

53. — İstanbul Milletvekili Hali t Dıımankaya'nm, Bursa kapalı yüzme havuzu ihalesi ile ilgili 
yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Şükrü ErdemHn yazılı cevabı (7/3963) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Spordan sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem tarafından yazılı olarak 

osvöplandınlmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. Halit Dumankaya 

İstanbul 
Hükümetiniz döneminde ihalelerle ilgili yolsuzluk bakanlığıımıza açık, net ve şeffaf cevap 

oJnmamaktayız. Bu nedenlede yolsuz ihaleler devam ediyor. 
Soru 1 : Bursa kapalı yüzme havuzu ihalesi ne zaman yapıldı, kimler davet edildi, tenzilat 

eedir? 
Soru 2 : Avans verilmiş midir? İş şu anda ne durumdadır? 
Soru 3 : Burhan Felek yüzme havuzunda ödenen ve istihkaklardan kesilmiyen 3 milyar 

liranın hesabını kimler verecektir. Bu ihaleyi alan müteahhitten bu parayı faiziyle birlikte geri al
mayı düşünüyor musunuz? Bu yolsuzluklara kim göz yumdu? Hakkında ne gibi bir işlem yapıl
maktadır? Bu havuza bugüne kadar ne kadar para ödenmiştir? 

Soru 4 : Sizden önceki döneme rastlayan bu yolsuzluklarla mücadele edebilecek yolsuzluk 
yapanları cezalandırıp devletin hakkını koruyabilecek misiniz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.3.1994 

Konu: B.02.0.015.0.00.00.00-08/00612 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3963-8805-33538 sayılı yazınız. 
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Halit Dumankaya tarafından hazırlanan ve ilgi yazınız ekinde Bakanlığıma intikal eden 
yazılı soru önergesine ait cevaplar ilişikte sunulmaktadır. 

Gereğini arz ederim. Şükrü Erdem 

Devlet Bakanı 

Soru 1 : Bursa kapalı yüzme havuzu ihalesi ne zaman yapıldı, kimler davet edildi, tenzilat 
nedir? 

Cevap 1 : Bursa kapalı yüzme havuzu ihalesi 28.12.1992 tarihinde yapıldı. Tenzilatı % 
7.10'dur. 

Çağrılan firmalar; 

a) Başar İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 

b) Onur İnşaat Ticaret Ltd. Şti. 
c) Ünivar Şirketler Grubu 

d) Met-Aş İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 

e) Ekintaş İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş. 

Soru 2 : Avans verilmiş midir? İş şu anda ne durumdadır? 

Cevap 2 : Hayır, avans verilmemiştir. 1994 programına alınan bu projenin Sayıştayca vizesi 
yapılmış olup, yer teslimi yapılmış ve işe başlanılmıştır. 

Soru 3 : Burhan Felek yüzme havuzunda ödenen ve istihkaklardan kesilmeyen 3 milyar 
liranın hesabını kimler verecektir. Bu ihaleyi alan müteahhitten bu parayı faiziyle birlikte geri al
mayı düşünüyor musunuz? Bu yolsuzluklara kim göz yumdu? Hakkında ne gibi bir işlem yapıl
maktadır? Bu havuza bugüne kadar ne kadar para ödenmiştir? 

Cevap 3 : Burhan Felek kapalı yüzme havuzunda verilen avans 3 000 000 000.- TL. olmayıp, 
2 661 900 000.- TL. dır. Avans sözleşmesine ve yasalara uygun olarak verilmiştir. Avansın 
tamamı işin devamı sırasında hakedişlerden kesilmiş olup, şu anda müteahhidin üzerinde avans 
bulunmamaktadır. 

Soru 4 : Sizden önceki döneme rastlayan bu yolsuzluklarla mücadele edebilecek , yolsuzluk 
yapanları cezalandırıp devletin hakkını koruyabilecek misiniz? 

Cevap 4 : Söz konusu işler yasalara uygun olarak yapılmış olup, herhangi bir yolsuzluk mev-
zuubahis değildir. 

54. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Derince-Trieste Limanları arasındaki Ro-Ro 
seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı 
cevabı (7/4086) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

8.2.1994 
s Şevket Kazan 

Kocaeli 
S.oru : Derince-Trieste Limanlan arasındaki Ro-Ro seferlerinin yeniden yapılması hususunda 

Kocaeli Sanayi Odası tarafından yapılan başvuru hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 
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T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 3.3.1994 

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 

KUGM: B.l 1.0.KUG.0.11.00.00/313-3953-5477 

KONU : Derince-Trieste Ro-Ro seferleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliğine, 

îlgi : 24.2.1994 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4086-9038/34438 sayılı yazınız. 

Derince-Trieste limanları arasındaki Ro-Ro seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin ilgi 
yazınız ekinde gönderilen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Daha önce Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan ve Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.11.1993 
tarih, özelleştirme 93/35 sayılı kararı ile Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ile il
gilendirilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri Bağlı Ortaklığı D. B. Deniz Nak. T.A.Ş. Genel Müdür
lüğünce, iki gemi ile işletilmekte olan Derince-Trieste Ro-Ro hattı, Haydarpaşa limanındaki Ro-
Ro iskelesinin tamamlanmış ve mevcuda ilaveten iki Ro-Ro gemisinin daha kiralanmış olması 
nedeniyle 23.6.1993 tarihi itibariyle bu hatta çalışan gemiler Haydarpaşa-Trieste hattına, Haydar-
paşa-Köstence hattında çalışan iki Ro-Ro gemisi de 25.6.1993 tarihinden itibaren Derince-Kösten-
ce hattında sefere konulmuştur. 

Bu hatlardaki seferler düzenli olarak devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Köstepen 

Ulaştırma Bakanı 

© 
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T 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı -Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanuvı 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 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) 

3. — 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) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına îlişkin 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 : 
6.7,1992) 

5. — 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, İmar, 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) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 
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KANUN TASARI '"VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER-İŞLER 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkmda 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 (1/16.6, İ/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. —T Çanakkale Milletvekili Harridi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

.10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — 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). 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması HaMunda. 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395)-"(Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) ' , 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(İ/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın iskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde 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 "Ak'bulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, 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 Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması-
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 



7 
KANUN TASAR! VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

15. — 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) 

16; — Mardin Milletvekilleri Ahmet Türk, Ali Yiğit, Mehmet Sincar, Adıyaman 
Milletvekili Mahmut Kıhnç, Şırnak Milletvekilleri Mahmut Almak, Orhan Doğan, 
Selim Sadak, Diyarbakır Milletvekilleri Hatip Dicle, Leyla Zana, Mahmut Uyanık, 
Sedat Yurtdaş, Muş Milletvekilleri Sırrı Sakık, Mehmet Emin Sever, Muzaffer Demir, 
Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, Siirt Milletvekilleri Zübeyir Aydar, Naif Güneş 
ve Van Milletvekili Remzi Kartal'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon raporları (3/789) (S. Sayısı : 589) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

17. — Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1093) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994). 

18. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakır Milletvekili Leyla Za
na'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları 
(3/1029) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

19. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1034) (S. Sayısı : 549) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

20. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1038) (S. Sayısı : 587) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

21. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/997) (S. Sayısı : 552) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

22. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kumlu Karma Komisyon Raporu (3/996) (S. Sayısı : 588) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

— 5 — 79 uncu Birleşim 
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23. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/745) (S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1994) 

X 24. — Çocuk Halklarına Dair Sözleşmenin Qnaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) - ' 

X 25. — İl- İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı vo İçişleri ve Plan ve Bütçe kor 
misyonları' raporları (1/553)'(S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi v 7.12.1993) 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1 /355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi-: 24.4.1992) 

27, — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili eri Zonguldak Milletvekili Güneş. 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gurka n'm, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

28̂  — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) k 

29. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan EvraJk ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri-Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

30. — 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 ye 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) 

31. — 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) 

— 6 — 
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32. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun -
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303.) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

33, — Erzurum Milletvekili 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, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağılma tarihi : 4.3.1993) 

X 34. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna pair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları-raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 35, —- Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tecsili Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 36. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) 

37. — iskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

38. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa .Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433. 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

39. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvdkilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Halkkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 

40. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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41. — 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) 

42. — 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 Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

43. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

44. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 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 45. — Göç îdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

46. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

47. — 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) 

48. — 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) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S..Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 50. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

— 8 — 
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Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993j 

X 51. — Hizmet İlişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa 
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1 /484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi : 26,J.1993). 

X 52. — 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 53. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

54. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657v 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) 

55. — 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 : 15.6.1992) 

X 56. — 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) 

57. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

58. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvek'ili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'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) 

59. — 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) 

_ 9 _ 
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60. — 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 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

61. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk' Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ra (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

.62. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vt 
1177 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 tarihi : 25.2.1992) 

, 63. — îlıraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kânun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

64. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türle 
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 n'cı Maddelerinde Değişiklik Ya-, 
pumasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) • . 

65. — 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) 

66. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müffcüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, 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) 

67. — 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 ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

— 10 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

'KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

68. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayıh 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

z 
69. — 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) 

70. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

71. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayıh 
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) 

72. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın* 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayıh 
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) 

73. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayıh 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayıh 
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) 

75.— Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S._ Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

76. — Çorum Milletvekili Cemal ŞahinMn, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 
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77. — 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) 

78. — İstanbul Milletvekili 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) 

79. _ 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) 

80. — 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) 

81. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

82. — 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) 

83. —- Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayışı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

84. — 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) 

85. — 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) 
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86. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

87. — Nevşelıir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
ntin Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.19.92) 

88. — vŞırnak 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) 

89. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve ' Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

90. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

91. — 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) 

92. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğü-Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerlcr ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
İstanbul Milletvekili Orhan Ergüdcr'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindo-
ruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 8.1.1993) 

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) 
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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) 

95i — 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 Genel Kurmay 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 : 
26.1.1993) 

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) 

101. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İlki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

102. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisi-
yonıı 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. Sayısı: 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 
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104. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç 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) (Dağılma 
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 İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

108. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

.109. — Güİhane 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) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi v,e 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

111. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

112. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

113. — 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) 
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114. — 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) 

115. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

116. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 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) 

117. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1,993) 

118. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

119. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

120. — Şjrnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Milletvekilleri, ti Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Kom'isyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 
X 121. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 

122. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı.: 350) (Dağıtma "tarihi : 23.6.1993) 

123. — Yabancıların Türkiye'de' İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

124. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı .Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçidi Madde,Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta 
rihi : 22.9.1993) 
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125. — 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) 

126. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

127. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü 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) 
X 128. — Türkiye .Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ekonomik ve Sınaî 
işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi vo Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/405) (S. Sayısı: 
376) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 129. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Arılaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet: ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 130. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 131. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

X 132. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 1.12.1993) 

133. — 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) 
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134. —.Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

135. —''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) . 

136. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

137. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kamın Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

•'138. — 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 139. - - İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1 /535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 140. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı :. 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 141. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /451) (S. Sayıs,ı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) • 

X 142. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi :, 31.12.1993) 

X 143. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 
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144# — Eskişehir Milletvekili t. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Eteni Ke-
lekçi'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 Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi" : 
31.12.1993) 

145. -— Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3. Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ye Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; 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) 

X 146. — Türkiye Cumhuriyeti, ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1994) 

X 147. —. Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayisı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

148.— Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : .8.2.1994) 

X 149. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze 
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve.Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plart ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 150. —: Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

151. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu' 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
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X .152. — 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) 

X 153. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

154. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 155. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As
keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 158. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısrve Sağlık ve Sosyal 

„ İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

159. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/65) 
(S.,Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

160. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

161. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
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Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422). (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

162. — Şimale Milletvekili Mahmut Alınak'm, Ceza Muhakemeleri Usulü Kamı 
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik. Yapılması Hakkında Kanım Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 163. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : .546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 164. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 165. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 166 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 167. '— Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1994) 

X 168. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 
X 169. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar,. Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (İ/527) 
(S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

170. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük-
îüünde 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) 
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X 171. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

172. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar.Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549,2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

173. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

174. —• 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) 

X 175. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının,' Yüksek Öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapı'Iması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

176. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

177. — Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/604) 
(S. Sayısı : 608) (Dağıtma tarihi : 28.2.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

",'tKr""-«tig3<SgIiftl»ı.Tiıı UMt—— 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 550) 

Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nm Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko

misyon Raporu (3/1093) 

T. C 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 1.10.1993 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304-14490 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nm Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırma
ya ve bu topraklar üzerinde müstakil bir devlet kurmaya yönelik eylemlerde bulunmak suçunu 
işlediği iddia olunan; Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana hakkında tanzim edilen soruşturma 
dosyası ile Adalet Bakanlığının 31.8.1993 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.21.1993/035615 sayılı 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza tşleri Genel Müdürlüğü 31.8.1993 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.21.1993-035615 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

Devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırma
ya ve bu topraklar üzerinde müstakil başka bir devlet kurmaya yönelik eylemlerde bulunmak 
suçunu işlediği iddia olunan Leyla Zana hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı 
geçenin, Diyarbakır ll'inden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmaz
lığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Devlet Güvenlik Mahke
mesi Cumhuriyet Başsavcılığının 19.8.1993 gün, B-1993/1286 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığı
nın kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 28.12.1993 
Esas No. : 3/1093 

Karar No. : 98 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 5.10.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Diyarbakır Milletvekili 
Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Ko
misyonumuzun 11.11.1993 tarihli toplantı gündemine alınmış ve İçtüzüğün 109 uncu maddesi
ne göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Komisyonumuzun 23.12.1993 tarihli toplantısında, Başbakanlık Tezkeresi ekinde sunulan 
dosya ile Hazırlık Komisyonunun Raporu incelenmiştir. 

Hakkında, Devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresin
den ayırmaya ve bu topraklar üzerinde müstakil bir devlet kurmaya yönelik eylemlerde bulun
mak suçunu işlediği iddia olunan Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, içtüzüğün 111 inci mad
desi gereğince savunmada bulunmak üzere 23.12.1993 tarihli toplantıya davet edilmiş, anılan 
şahsın bu toplantıya gelmemesi üzerine de hakkındaki inceleme dosya üzerinden yapılmıştır. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Hazırlık : 1993/405; Fez
leke : 1993/7 sayılı dosyasında; Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın, Türkiye'de ve dünyada 
izlenen 4.3.1993 tarihli Bavyera Televizyonunda bir gazeteci ile yaptığı röportajda ve yine 13.7.1993 
tarihinde Alman SAT-l televizyonunda yayınlanan programda, yasa dışı bölücü terör örgütü 
PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devletini bölmek amacı doğrultusunda, ırk farklılığı gözetile
rek halkı açıkça kin ve düşmanlığa tahrik eden beyanlarda bulunmak suretiyle Türkiye Cum
huriyeti Devletinin birliğini bozmaya, Devletin hâkimiyeti altında bulunan bir kısım toprakla
rı Devlet hâkimiyeti altından çıkarmaya ve bu topraklar üzerinde müstakil bir Kürt devleti kur
maya yönelik çabalar içinde bulunduğu iddia edilmektedir. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 83 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca milletvekillerinin, 
meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden Genel Ku
rul tarafından ayrıca bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamaktan ve açığa vur
maktan sorumlu tutulamayacakları esastır. 

Karma Komisyon, incelemelerinde; Anayasanın 83 üncü maddesinde ifade edilen "doku
nulmazlık ilkesinin" milletvekillerinin yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini 
sağlamak amacıyla düzenlendiğini, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının onları 
imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, demokrasinin devleti yık
mak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılamayacağını, ayrıca, Anayasanın 14 üncü mad
desinde ifade edildiği gibi, Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç birinin Devletin ülke
si ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla kullanılamayacağını, bu yasaklara 
aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceğini göz önüne 
almıştır. i 

Karma Komisyon, Diyarbakır Milletvekili Leyla1 Zana'nın Gündemde bulunan aynı suç 
isnadları ile hazırlanan diğer dosyalarını da bu dosya ile birlikte değerlendirdiğinde, yaptığı 
her konuşma ve çalışmalarında Türkiye Cumhuriyetinin birliğini bozmaya yönelik bir ısrarın 
içerisinde bulunduğunu tespit etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 550) 
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Bu nedenlerle, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelik bu isnad 
karşısında, demokrasinin Devleti yıkmak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılamayaca
ğı düşüncesinden hareketle Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetinin korunması, 
kamu düzen ve kamu yararı açısından gecikilmeksizin kararı yargı organlannın vermesinin doğru 
olacağı görüşünde birleşen Karma Komisyon; Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın, hakkın
da Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazırlık: 1993/405; Fez
leke: 1993/7 sayı ile açılan soruşturmanın bitirilebilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 

Sözcü 
Hasan Namal 

Antalya 
Üye 

M. Vehbi Dinç erler 
Ankara 

Üye 
Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 
Üye 

Coşkun Kırca 
İstanbul 

Üye 
Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 
Üye ^ 

Tevfık Diker 
Manisa 

Üye 
Ç. Sadık Keseroğlu 

Sinop 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 
Üye 

Baki Tuğ 
Ankara 

Üye 
H. Orhan Ergüder 

İstanbul 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Başkanvekili 
O. Mümtaz Soysal 

Ankara 
(Toplantıya katıldı, oylamada bulunamadı) 

Kâtip 
Rahmi özer 
Çanakkale 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 
(Muhalifim) 

Üye 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
Üye ' 

Erdal İnönü 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

(Muhalifim) 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Esat Canan 
Hakkâri 

(Muhalifim) 
Üye 

Süha Tanık 
İzmir 
Üye 

Şükrü Yürür 
Ordu 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 550) 



MUHALEFET ŞERHİ 

Muhtelif tarihlerde işlenen suçlar sebebiyle DGM savcıları yada genel mahkemelerde gö
revli savcılarımızca düzenlenerek gönderilen fezlekelere göre sanık durumunda bulunan bir kı
sım milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının Anayasamızın 83 üncü maddesi delaletiyle kal
dırılması istenmektedir. 

Yapılan hazırlık toplantılarında ve de Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Kar
ma Komisyonumuz toplantılarında sonuç olarak alınan kararların Anayasamızın 83 üncü mad
desinin mana ve ruhuna uygun olduğuna inanmıyorum, 

S^z konusu maddenin açıkça tetkikinde de görüleceği üzere öncelikle milletvekilinin 
TBMM'deki söz ve davranışlarından dolayı "dokunulmazlığın" esas olduğunu anlamak gerekir. 

Oysa şu anda Komisyonumuzda bulunan fezlekelerde yer alan suçların hiçbirinin millet
vekillerinin meclis çalışmalarıyla ilgili olmadığı açıktır. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına konu 
olan suçlardan bir kısmı sahtekârlık suçlarını da içermektedir. 

Sahtekârlık suçunu defalarca işleyen bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmama-
sında kamu yararı yoktur. 

Bu nedenle Anayasamızın 10 uncu maddesinde belirlenen "Kanun önünde eşitlik" pren
sipleri ihlal edilmiştir. Zira bir taraftan sahtekârlık suçunu defalarca işleyenlerin ya da aynı 
mahiyetteki suçları Meclis dışında işleyen Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkları dönem 
sonuna ertelenirken, bir kısım milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına 
karar verilmiş olması usul ve esas bakımından Anayasamızın 10 ve 83 üncü maddelerinde ifa
de edilen yasanın mana ve maksadına aykırıdır. 

Bu nedenle çoğunluk kararına muhalifim. 24.12.1993 
Cemal Şahin 

Çorum 
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

23 Aralık Perşembe günü yapılan toplantıda dört milletvekilinin dokunulmazlıklarının kal
dırılması önerisine karşı oy verdim. Çünkü ilke ve pratik açılarından bu dokunulmazlıkların 
kaldırılmasının yanlış olduğuna inanıyorum. 

tike açısından : Her zaman savuna geldiğim bir ilke, düşünce özgürlüğünün, demokrasi
nin ve daha genel olarak insan yaşamının temel bir niteliği olduğudur. Bu bakımdan düşünce 
suçu diye bir şeyin demokrasilerde olmaması gerektiğini, zararlı fikirlerin de söylenmesinden 
korkulmamasını, zararlı fikirler söylenmeden, hangi fikirlerin doğru ve yararlı olduğunun an-
laşılamayacağını, bu yapılmadan sağlıklı fikirlerin toplumca içtenlikle benimsenemeyeceğini 
her zaman ve fırsatta öne sürdüm. Dokunulmazlıkları kaldırılması önerilen milletvekillerinin 
sözle ve yazı ile açıkladıkları fikirlerine hiç bir şekilde katılmıyorum, bu fikirler yanlıştır, za
rarlıdır, gerçeğe uymayan, yorumlarla doludur. Ama milletvekillerinin bu yanlış fikirleri söyle
me olanağını zorla ortadan kaldırırsak, bu fikirlerin yanlışlığını vatandaşlarımıza gönül rahat
lığı ile kabul ettiremeyiz. 

Pratik açıdan : Hepimizin ortak amacımız olan vatanın bütünlüğünü koruma davasına 
bu dokunulmazlıkların kaldırılması nasıl katkı yapar? Yararları mı, zararları mı daha fazla 
olur? Hem kısa vadeli, hem uzun vadeli bütün olası etkileri düşündüğümde zararın, yarardan 
daha çok olacağını görüyorum. 

Saygı ile bilginize sunarım. 
Erdal İnönü 

izmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 550) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Ülkemizin son yıllarda içerisinde bulunduğu terör ortamı özellikle de Güneydoğusunda 
yoğunlaşan olaylardan ciddî olarak rahatsızlık duymamak mümkün değildir. Bu nedenle de; 
konu hem kamuoyumuz, hem TBMM tarafından yakından takip edilmektedir. 

Ülkemizin uluslararası örgütlenmeler nedeniyle gerek imzalamış bulunduğu uluslararası 
belgelere taraf olan ve gerekse bu örgütlenmelerde işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerce de 
bu gelişmelerin yakından izlendiğini biliyoruz, ilgili uluslararası örgütlerin gündemimizdeki 
dokunulmazlıklarla ilgili konuyu yazışmalarla sık sık sordukları da görülmektedir. 

Konunun esas itibariyle bizi doğrudan ilgilendiren bir mesele olduğu kuşkusuz ise de ulus
lararası bir boyutunun da olduğunu görmemiz gerektiğini, bu durumun yine bizim kendi ira
demizle onaylamış bulunduğumuz uluslararası sözleşmelerden kaynaklandığı malum olduğun
dan, bu sözleşmeler yürürlükte oldukça bundan rahatsızlık duymanın, bunu olumsuz karşıla
manın doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. 

Dokunulmazlığı kaldırılması düşünülen milletvekillerinin eylemlerinin suç teşkil edip et
mediği, bu suçlamaların sübut bulup bulmayacağı konuları yargının işidir. Elimizdeki fezleke
lerle yetinerek bir sonuca ulaşmaya çalışmak bizi yanılgıya düşürebilir. Hataya sevk edebilir. 

Kamuoyunun, medyanın da yönlendirmesiyle bizi siyasî bir karar alma doğrultusunda et
kisi altında bırakmasına izin vermemiz, beklenen olumlu sonucu almamıza yetebilecek midir, 
yetmeyecek midir? Bunu uzun vadeli düşünmek durumunda olan kişileriz, özellikle bu konu
da siyasî karar almaktan kaçınmamız gerekir. 

Parlamenter demokrasilerde halkın iradesiyle seçilen milletvekillerinin yöreleri ile ilgili so
runları dile getirmede ve seçmenleriyle icra gücü arasındaki ilişkilerde son derece özgür olabil
meleri esastır. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri ise onların hiçbir şekilde siyasî baskı ve teh
dit altında kalmamaları ile mümkün olabilir. 

Dokunulmazlık kaldırılması yolu herhangi bir şekilde açılmaya başlarsa ve bu durum bi
raz da siyasî nitelikli olursa bunun ileride ne şekilde kullanılabileceğini şimdiden tam olarak 
bilebilmek olası değildir. O zaman da milletvekillerinin fonksiyonlarını ve çalışmalarını tam 
ve verimli kılabilmek imkûnı olmayacaktır. Bağımsız olamayacaklar ve baskı altında tutulabi
leceklerdir. Siyasî çoğunluğa veya iktidara ileride böyle bir uygulamayı yapabilme yolu açılma-
malıdır. 

Suç varsa ortadan kalkmamaktadır. Seçimle halkın serbest iradesiyle verdiği yetki dönem 
bittiğinde sona erecek ve herkes yasalar çerçevesinde bağımsız yargı önünde hesap verme ve 
kendisini savunma, yükümlülük ve imkânı bulabilecektir. 

Suiistimal, sahtecilik ve Terörle Mücadele Yasası kapsamına giren suçlamalara ilişkin 
dosyalara dönem sonuna erteleme kararı veren alt komisyonlarımızın bu kararları yanında, belli 
bir yörenin milletvekilleri için ilgili dosyalarının dokunulmazlık kaldırılması kararı verirken 
komisyonumuz adil olduğunu düşünemez. 

Fezlekede iddia edilen olayları isnat edilen suçu detaylı araştırma ve değiştirebilme imkâ
nımız bulunmamaktadır. Yargılaması yapılırken isnat edilen suçun vasfının değişebilme ihti
malini de düşünmek durumundayız. Zaten belli bir bölgede faaliyet gösteren yasadışı terör ör
gütünün yoğun propagandasına "işte görüyorsunuz, sizi Mecliste bile istemiyorlar" gibi bir 
propagandayı kullanmasına imkân vermemeliyiz. 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.1 Sayısı : 550) 
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Uluslararası alanda da Türkiye'nin artmakta olan itibarına gölge düşürmemeye gayret sar-
fetmek de görevlerimiz arasında bulunduğunu, buna zarar verecek bir gelişmeye göz yumma-
malıyız. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve devam ettirmek hepimi
zin asli görevidir. Bu anlayışa uymayacak hiçbir arkadaşımın olmadığına yürekten inanıyorum. 
Ama bunu söylemekle, bunu sağlamak ayrı ayrı şeylerdir. Alacağımız bu kararla, bunu sağla
ma konusunda olumlu sonuç alınabileceğini düşünmüyorum. Gerek bu milletvekillerimizin seçim 
bölgelerinde ve gerekse ülkemizin diğer bölgelerindeki insanlar bu bütünlük konusunda karar
lı ve samimidir. Buna aykırı faaliyetlerle her şekilde mücadeleye her zeminde hazırdırlar. Bu
nun gereği de yapılmaktadır. 

Hazırlık ve karma komisyonlarımızın alacağı dokunulmazlık kaldırılması kararı yargıyı 
da etkileyebilecek nitelikte olacaktır. Meclisimizin yargılamaya devam edilmesine olanak vere
cek bu kararı alırken, kamuoyu tarafından da doğru anlaşılamama ihtimali de gözönüne alın
dığında kamu vicdanında yanlış hükümler verilmesine, yanlış sonuçlara varılmasına neden olu
nabilecektir. 

Dosyada isimleri geçen milletvekilleri yukarıda da değindiğimiz gibi millî iradenin temsil
cileridir. Fezlekelere konu isnatlar genellikle ve ağırlıklı olarak sözlü beyanlara dayandırılmak
ta, kanıtları da ses kayıtları ile medyada yer verilmiş yazılar olarak görülmektedir. Her bölge
den milletvekillerinin beyanları ya da davranışları her zaman ve herkesçe beğenilmeyebilir, yanlış 
bulunabilir, suç olduğu da düşünülebilir. Bu gibi durumların zaman zaman da gündeme gele
bilmesi mümkün olmaktadır. 

İnkârı da yapılan bu münferit davranışların bölgedeki tüm insanları temsilcisiz bırakabi
lecek bir şekilde çözüme kavuşturulmaya çalışılmasının doğru olup olmayacağı konusunda ti
tiz olmalıyız. Oralarda yapılabilecek yeni bir seçimde ya'da ara seçimde seçilecek temsilcilerin 
bizim belirleyebilmemiz veya istediğimiz yapı ve düşüncede insanları seçtirebilmemiz gibi bir 
konumumuz yoktur. 

Serbest iradeyi siyasî bir kararla etkisiz kılabilecek bir tutum belki biraz ağır bir uygula
ma olarak düşünülebilir. Bölgedeki insanlar yukarıda belirttiğimiz düşüncede yani "bölünmez 
bütünlükten" yanadırlar. Bunun aksi düşünülemez. Temsilcilerinin de bu anlayışa uygun düş
meyecek bir çizgide olabilmelerini kabul edemeyiz. Dolayısıyla da bölge halkını da bir zıtlaş
ma içerisine girmeye sevk edemeyiz. Seçimde gösterdikleri iradeye demokrasi içerisinde belli 
önemi ve saygıyı gösteregeldiğimiz inancının zayıflaması konuya yeni boyutlar getirebilir. 

Anahatlarıyla belirtmeye çalıştığım bu düşüncelerle, bu aşamada dokunulmazlığın kaldı
rılması yönündeki çoğunluk kararına katılamadığımdan işbu yazılı muhalefet şerhimi saygıyla 
arz ederim. 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Birinci Hazırlık Komisyonu Üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 550) 



__ 7 — 

KARŞI OY YAZISI 

" Yasama Dokunulmazlığı" kurumunun başlıca iki amacı vardır : Birincisi, milletvekille
rinin olur olmaz vesilelerle yasama görevlerinde alıkonmalarmı önlemek; ikincisi de, bu görev
lerin toplumda büyük çoğunlukça benimsenen görüşlere ve hatta değerlere karşı sürdürülebil-
mesini sağlamak. Çünkü, görüşler ve değerler zaman içinde değişebilir ve farklı görüşlerle de
ğerleri Parlamento içinde temsil etmek de milletvekillerinin ödevidir. 

Dokunulmazlığı kaldırma kararları özellikle bu ikinci amaca ters düştüğü için, karşıyım. 
Mümtaz Soysal 

Ankara 

3SE55 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 551) 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakır Milletvekili 
Leyla Zana'ıun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3/1029) 

T. a 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 10,8.1993 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304-10606 

Konu : Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasa
ma Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti Hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin haki

miyetinden ayırmaya yönelik eylemlerde bulunmak suçunu işledikleri iddia olunan; Mardin 
Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana haklarında tanzim edilen so
ruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 19.7.1993 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0 -
1.128.45.1993/029510 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 19.7.1993 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.0.U28.45.1993-029510 

Konu : Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama 
Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 
Türkiye Cumhuriyetinin Hâkimiyeti altında bulunan topraklarından bir kısmını Devletin 

hâkimiyetinden ayırmaya yönelik eylemlerde bulunmak suçunu işledikleri iddia olunan Mar
din Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana haklarında TCK.'nun 125 
inci maddesi gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenlerin, halen milletve
kili oldukları anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için haklarında dü
zenlenen fezlekeli evrak, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 
5.7.1993 gün B-1993/1069 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana haklarında kovuş
turmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi 
uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir bu-
yurulmasına delâletleri arz olunur. 

M. Seyfı Oktay 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 28.12.1993 
Esas No. : 3/1029 
Karar Na : 96-1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 1.9.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Mardin Milletvekili Ah
met Türk ile Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Komisyonumuzun 11.11.1993 tarihli toplantı gündemi
ne alınmış ve İçtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek 
üzere verilmiştir. 

Komisyonumuzun 23.12.1993 tarihli toplantısında, Başbakanlık Tezkeresi ekinde sunulan 
dosya ile Hazırlık Komisyonunun Raporu incelenmiştir. 

Hakkında, Türkiye Cumhuriyeti hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını Dev
letin hâkimiyetinden ayırmaya yönelik eylemlerde bulunmak suçunu işlediği iddia olunan Mardin 
Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, İçtüzüğün 111 inci maddesi 
gereğince savunmada bulunmak üzere 23.12.1993 tarihli toplantıya davet edilmişler davete uyan 
Mardin Milletvekili Ahmet Türk Komisyonca dinlenmiş, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana 
ise gelmediğinden onun hakkındaki inceleme sadece dosya üzerinden yapılmıştır. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Hazırlık: 1993/354; Fez
leke : 1993/4 sayılı dosyasında; Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarbakır Milletvekili Leyla 
Zana'nın, Amerika Birleşik Devletlerine siyasî amaçlı bir gezi düzenledikleri ve bu gezi sırasın
da katıldıkları iki ayrı toplantıda yaptıkları konuşmalarda, Kürt kimliğinin tanınmasını, Kürt 
kökenli siyasî partilere tam anayasal ve yasal hakların verilmesini, silahlı mücadeleyi tercih eden
lerle amaçlarının aynı olduğunu beyan ettikleri ve yine Türkiye Cumhuriyeti Devletinden ay
rılmış müstakil bir Kürt Devleti kurulmasını da hedefledikleri iddia olunmaktadır. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 83 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca milletvekillerinin, 
meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden Genel Ku
rul tarafından aynca bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamaktan ve açığa vur
maktan sorumlu tutulamayacakları esastır. 

Karma Komisyon, incelemelerinde; Anayasanın 83 üncü maddesinde ifade edilen "doku
nulmazlık ilkesinin" milletvekillerinin yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini 
sağlamak amacıyla düzenlendiğini, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının onları 
imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, demokrasinin devleti yık
mak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılamayacağını, ayrıca, Anayasanın 14 üncü mad
desinde ifade edildiği gibi, Anayasada yer alan hâk ve hürriyetlerden hiç birinin devletin ülkesi 
ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla kullanılamayacağını, bu yasaklara ay
kırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceğini göz önüne 
almıştır. 

Karma Komisyon, Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarbakır Milletvekili Leyla Za
na'nın, gündemde bulunan aynı suç isnatları ile hazırlanan diğer dosyalarım da bu dosya ile 
birlikte değerlendirdiğinde, her iki milletvekilinin de yaptıkları her konuşma ve çalışmalarında 
Türkiye Cumhuriyetinin birliğini bozmaya yönelik bir ısrarın içerisinde olduklarını tespit etmiştir. 
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Bu nedenlerle, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya, Devletin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelik bu isnat karşısında, demokrasinin devleti 
yıkmak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılamayacağı düşüncesinden hareketle Türki
ye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetinin korunması, kamu düzeni ve kamu yararı açı
sından gecikilmeksizin kararı yargı organlarının vermesinin doğru olacağı görüşünde birleşen 
Karma Komisyon; Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mah
kemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazırlık: 1993/354; Fezleke: 1993/4 sayı ile açılan soruş
turmanın bitirilebilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 

Sözcü 
Hasan Namal 

Antalya 
Üye 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Üye 
Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 
Üye 

Coşkun Kırca 
istanbul 

Üye 
Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 
Üye 

Tevjîk Diker 
Manisa 

Üye 
C Sadık Keseroğlu 

Sinop 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 
Üye 

Baki Tliğ 
Ankara 

Üye 
Bestami Teke 

Hatay 
Üye 

Süha Tanık 
İzmir 

Başkanvekili 
0. Mümtaz Soysal 

Ankara 
(Toplantıya katıldı, oylamada bulunamadı) 

Üye 
Hasan Avşar 

Konya 

Kâtip 
Rahmi özer 
Çanakkale 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 
(Muhalifim) 

Üye 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
Üye 

Erdal inönü 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

(Muhalifim) 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Esat Canan 
Hakkâri 

(Muhalifim) 
Üye 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Üye 
Şükrü Yürür 

Ordu 
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MUHALEFET ŞERHÎ 

Muhtelif tarihlerde işlenen suçlar sebebiyle DGM savcıları yada genel mahkemelerde gö
revli savcılarımızca düzenlenerek gönderilen fezlekelere göre sanık durumunda bulunan bir kı
sım milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının Anayasamızın 83 üncü maddesi delaletiyle kal
dırılması istenmektedir. 

Yapılan hazırlık toplantılarında ve de Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Kar
ma Komisyonumuz toplantılarında sonuç olarak alman kararların Anayasamızın 83 üncü mad
desinin mana ve ruhuna uygun olduğuna inanmıyorum. 

Söz konusu maddenin açıkça tetkikinde de görüleceği üzere öncelikle milletvekilinin 
TBMM'deki söz ve davranışlarından dolayı "dokunulmazlığın" esas olduğunu anlamak gerekir. 

Oysa şu anda Komisyonumuzda bulunan fezlekelerde yer alan suçların hiçbirinin millet
vekillerinin meclis çalışmalarıyla ilgili olmadığı açıktir. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına konu 
olan suçlardan bir kısmı sahtekârlık suçlarını da içermektedir. 

Sahtekârlık suçunu defalarca işleyen bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmama-
sında kamu yararı yoktun 

Bu nedenle Anayasamızın 10 uncu maddesinde belirlenen "Kanun önünde eşitlik" pren
sipleri ihlal edilmiştir. Zira bir taraftan sahtekârlık suçunu defalarca işleyenlerin ya da aynı 
mahiyetteki suçları Meclis dışında işleyen Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkları dönem 
sonuna ertelenirken, bir kısım milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına 
karar verilmiş olması usul ve esas bakımından Anayasamızın 10 ve 83 üncü maddelerinde ifa
de edilen yasanın mana ve maksadına aykırıdır. 

Bu nedenle çoğunluk kararına muhalifim. 24.12.1993 
Cemal Şahin 

Çorum 
. , TBMM Adalet Komisyonu Başkanı 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
23 Aralık Perşembe günü yapılan toplantıda dört milletvekilinin dokunulmazlıklarının kal

dırılması önerisine karşı oy verdim. Çünkü ilke ve pratik açılarından bu dokunulmazlıkların 
kaldırılmasının yanlış olduğuna inanıyorum. 

ilke açısından : Her zaman savuna geldiğim bir ilke, düşünce özgürlüğünün, demokrasi
nin ve daha genel olarak insan yaşamının temel bir niteliği olduğudur. Bu bakımdan düşünce 
suçu diye bir şeyin demokrasilerde olmaması gerektiğini, zararlı fikirlerin de söylenmesinden 
korkulmamasmı, zararlı fikirler söylenmeden, hangi fikirlerin doğru ve yararlı olduğunun an
laşılmayacağını, bu yapılmadan sağlıklı fikirlerin toplumca içtenlikle benimsenemeyeceğini, 
her zaman ve fırsatta öne sürdüm. Dokunulmazlıkları kaldırılması önerilen milletvekillerinin 
sözle ve yazı ile açıkladıkları fikirlerine hiç bir şekilde katılmıyorum, bu fikirler yanlıştır, za
rarlıdır, gerçeğe uymayan, yorumlarla doludur. Ama milletvekillerinin bu yanlış fikirleri söyle
me olanağını zorla ortadan kaldırırsak, bu fikirlerin yanlışlığını vatandaşlarımıza gönül rahat
lığı ile kabul ettiremeyiz. 

Pratik açıdan : Hepimizin ortak amacımız olan vatanın bütünlüğünü koruma davasına 
bu dokunulmazlıkların kaldırılması nasıl katkı yapar? Yararları mı, zararları mı daha fazla 
olur? Hem kısa vadeli, hem uzun vadeli bütün olası etkileri düşündüğümde zararın, yarardan 
daha çok olacağını görüyorum. 

Saygı ile bilginize sunarım. 
Erdal inönü 

İzmir 
' . - • • ' . . - • • 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Ülkemizin son yıllarda içerisinde bulunduğu terör ortamı özellikle de Güneydoğusunda 
yoğunlaşan olaylardan ciddî olarak rahatsızlık duymamak mümkün değildir. Bu nedenle de; 
konu hem kamuoyumuz, hem TBMM tarafından yakından takip edilmektedir. 

Ülkemizin uluslararası örgütlenmeler nedeniyle gerek imzalamış bulunduğu uluslararası 
belgelere taraf olan ve gerekse bu örgütlenmelerde işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerce de 
bu gelişmelerin yakından izlendiğini biliyoruz. İlgili uluslararası örgütlerin gündemimizdeki 
dokunulmazlıklarla ilgili konuyu yazışmalarla sık sık sordukları da görülmektedir. 

Konunun esas itibariyle bizi doğrudan ilgilendiren bir mesele olduğu kuşkusuz ise de ulus
lararası bir boyutunun da olduğunu görmemiz gerektiğini, bu durumun yine bizim kendi ira
demizle onaylamış bulunduğumuz uluslararası sözleşmelerden kaynaklandığı malum olduğun
dan, bu sözleşmeler yürürlükte oldukça bundan rahatsızlık duymanın, bunu olumsuz karşıla
manın doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. 

Dokunulmazlığı kaldırılması düşünülen milletvekillerinin eylemlerinin suç teşkil edip et
mediği, bu suçlamaların sübut bulup bulmayacağı konulan yargının işidir. Elimizdeki fezleke
lerle yetinerek bir sonuca ulaşmaya çalışmak bizi yanılgıya düşürebilir. Hataya sevk edebilir. 

Kamuoyunun, medyanın da yönlendirmesiyle bizi siyasî bir karar alma doğrultusunda et
kisi altında bırakmasına izin vermemiz, beklenen olumlu sonucu almamıza yetebilecek midir, 
yetmeyecek midir? Bunu uzun vadeli düşünmek durumunda olan kişileriz/özellikle bu konu
da siyasî karar almaktan kaçınmamız gerekir. 

Parlamenter demokrasilerde halkın iradesiyle seçilen milletvekillerinin yöreleri ile ilgili so
runları dile getirmede ve seçmenleriyle icra gücü arasındaki ilişkilerde son derece özgür olabil
meleri esastır. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri ise onların hiçbir şekilde siyasî baskı ve teh
dit altında kalmamaları ile mümkün olabilir. 

Dokunulmazlık kaldırılması yolu herhangi bir şekilde açılmaya başlarsa ve bu durum bi
raz da siyasî nitelikli olursa bunun ileride ne şekilde kullanılabileceğini şimdiden tam olarak 
bilebilmek olası değildir. O zaman da milletvekillerinin fonksiyonlarını ve çalışmalarını tam 
ve verimli kılabilmek imkânı olmayacaktır. Bağımsız olamayacaklar ve baskı altında tutulabi
leceklerdir. Siyasî çoğunluğa veya iktidara ileride böyle bir uygulamayı yapabilme yolu açılma-
malıdır. 

Suç varsa ortadan kalkmamaktadır. Seçimle halkın serbest iradesiyle verdiği yetki dönem 
bittiğinde sona erecek ve herkes yasalar çerçevesinde bağımsız yargı önünde hesap verme ve 
kendisini savunma, yükümlülük ve imkânı bulabilecektir. 

Suiistimal, sahtecilik ve Terörle Mücadele Yasası kapsamına giren suçlamalara ilişkin 
dosyalara dönem sonuna erteleme kararı veren alt komisyonlarımızın bu kararları yanında, belli 
bir yörenin milletvekilleri için ilgili dosyalarının dokunulmazlık kaldırılması kararı verilirken 
Komisyonumuz adil olduğunu düşünemez. 

Fezlekede iddia edilen olayları isnat edilen suçu detaylı araştırma ve değiştirebilme imkâ
nımız bulunmamaktadır. Yargılaması yapılırken isnat edilen suçun vasfının değişebilme ihti
malini de düşünmek durumundayız. Zaten belli bir bölgede faaliyet gösteren yasadışı terör ör
gütünün yoğun propagandasına "işte görüyorsunuz, sizi Mecliste bile istemiyorlar" gibi bir 
propagandayı kullanmasına imkân vermemeliyiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 551) 



Uluslararası alanda da Türkiye'nin artmakta olan itibarına gölge düşürmemeye gayret sar-
fetmek de görevlerimiz arasında bulunduğunu, buna zarar verecek bir gelişmeye göz yumma-
malıyız. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez, bütünlüğünü korumak ve devam ettirmek hepimi
zin asli görevidir. Bu anlayışa uymayacak hiçbir arkadaşımın olmadığına yürekten inanıyorum. 
Ama bunu söylemekle, bunu sağlamak ayrı ayrı şeylerdir. Alacağımız bu kararla, bunu sağla
ma konusunda olumlu sonuç alınabileceğini düşünmüyorum. Gerek bu milletvekillerimizin seçim 
bölgelerinde ve gerekse ülkemizin diğer bölgelerindeki insanlar bu bütünlük konusunda karar
lı ve samimidir. Buna aykırı faaliyetlerle her şekilde mücadeleye her zeminde hazırdırlar. Bu
nun gereği de yapılmaktadır. 

Hazırlık ve karma komisyonlarımızın alacağı dokunulmazlık kaldırılması kararı yargıyı 
da etkileyebilecek nitelikte olacaktır. Meclisimizin yargılamaya devam edilmesine olanak vere
cek bu kararı alırken, kamuoyu tarafından da doğru anlaşılamama ihtimali de gözönüne alın
dığında kamu vicdanında yanlış hükümler verilmesine, yanlış sonuçlara varılmasına neden olu
nabilecektir. 

Dosyada isimleri geçen milletvekilleri yukarıda da değindiğimiz gibi millî iradenin temsil
cileridir. Fezlekelere konu isnatlar genellikle ve ağırlıklı olarak sözlü beyanlara dayandırılmak
ta, kanıtları da ses kayıtları ile medyada yer verilmiş yazılar olarak görülmektedir. Her bölge
den milletvekillerinin beyanları ya da davranışları her zaman ve herkesçe beğenilmeyebilir, yanlış 
bulunabilir, suç olduğu da düşünülebilir. Bu gibi durumların zaman zaman da gündeme gele
bilmesi mümkün olmaktadır. 

İnkârı da yapılan bu münferit davranışların bölgedeki tüm insanları temsilcisiz bırakabi
lecek bir şekilde çözüme kavuşturulmaya çalışılmasının doğru olup olmayacağı konusunda ti
tiz olmalıyız. Oralarda yapılabilecek yeni bir seçimde ya da ara seçimde seçilecek temsilcilerin 
bizim belirleyebilmemiz veya istediğimiz yapı ve düşüncede insanları seçtirebilmemiz gibi bir 
konumumuz yoktur. 

Serbest iradeyi siyasî bir kararla etkisiz kılabilecek bir tutum belki biraz ağır bir uygula
ma olarak düşünülebilir. Bölgedeki insanlar yukarıda belirttiğimiz düşüncede yani "bölünmez 
bütünlükten" yanadırlar. Bunun aksi düşünülemez. Temsilcilerinin de bu anlayişa uygun düş
meyecek bir çizgide olabilmelerini kabul edemeyiz. Dolayısıyla da bölge halkını da bir zıtlaş
ma içerisine girmeye sevk edemeyiz. Seçimde gösterdikleri iradeye demokrasi içerisinde belli 
önemi ve saygıyı gösteregeldiğimiz inancının zayıflaması konuya yeni boyutlar getirebilir. 

Anahatlarıyla belirtmeye çalıştığım bu düşüncelerle, bu aşamada dokunulmazlığın kaldı
rılması yönündeki çoğunluk kararma katılamadığımdan işbu yazılı muhalefet şerhimi saygıyla 
arz ederim. 

Cematettin Gürbüz 
Amasya 

Birinci Hazırlık Komisyonu Üyesi 
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KARŞI OY YAZISI 

" Yasama Dokunulmazlığı" kurumunun başlıca iki amacı vardır: Birincisi, milletvekille
rinin olur olmaz vesilelerle yasama görevlerinde ahkonmalarmı önlemek; ikincisi de, bu görev
lerin toplumda büyük çoğunlukça benimsenen görüşlere ve hatta değerlere karşı sürdürülebil-
mesini sağlamak. Çünkü, görüşler ve değerler zaman içinde değişebilir ve farklı görüşlerle de
ğerleri Parlamento içinde temsil etmek de milletvekillerinin ödevidir. 

Dokunulmazlığı kaldırma kararları özellikle bu ikinci amaca ters düştüğü için, karşıyım. 
Mümtaz Soysal 

Ankara 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 28.12.1993 
Esas No. : 3/1029 

Karar No. : 96/2 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA -

Başkanlığınızca, 1.9.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Mardin Milletvekili Ah
met Türk ile Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Komisyonumuzun 11.11.1993 tarihli toplantı gündemi
ne alınmış ve İçtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek 
üzere verilmiştir. 

Komisyonumuzun 23.12.1993 tarihli toplantısında, Başbakanlık Tezkeresi ekinde sunulan 
dosya ile Hazırlık Komisyonunun Raporu incelenmiştir. 

Hakkında, Türkiye Cumhuriyeti hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını Dev
letin hâkimiyetinden ayırmaya yönelik eylemlerde bulunmak suçunu işlediği iddia olunan Mardin 
Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, İçtüzüğün 111 inci maddesi 
gereğince savunmada bulunmak üzere 23.12.1993 tarihli toplantıya davet edilmişler davete uyan 
Mardin Milletvekili Ahmet Türk Komisyonca dinlenmiş, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana 
ise gelmediğinden onun hakkındaki inceleme sadece dosya üzerinden yapılmıştır. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Hazırlık : 1993/354; Fez
leke : 1993/4 sayılı dosyasında; Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarbakır Milletvekili Leyla 
Zana'nın, Amerika Birleşik Devletlerine siyasî amaçlı bir gezi düzenledikleri ve bu gezi sırasın
da katıldıkları iki ayrı toplantıda yaptıkları konuşmalarda, Kürt kimliğinin tanınmasını, Kürt 
kökenli siyasî partilere tam anayasal ve yasal hakların verilmesini, silahlı mücadeleyi tercih eden
lerle amaçlarının aynı olduğunu beyan ettikleri ve yine Türkiye Cumhuriyeti Devletinden ay
rılmış müstakil bir Kürt Devleti kurulmasını da hedefledikleri iddia olunmaktadır. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 83 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca milletvekillerinin, 
meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden Genel Ku
rul tarafından ayrıca bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamaktan ve açığa vur
maktan sorumlu tutulamayacakları esastır. 

Karma Komisyon, incelemelerinde; Anayasanın 83 üncü maddesinde ifade edilen ' 'doku
nulmazlık ilkesinin" milletvekillerinin yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini 
sağlamak amacıyla düzenlendiğini, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının onları 
imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, demokrasinin devleti yık
mak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılamayacağını, ayrıca, Anayasanın 14 üncü mad
desinde ifade edildiği gibi, Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç birinin devletin ülkesi 
ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla kullanılamayacağını, bu yasaklara ay
kırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceğini göz önüne 
almıştır. 

Karma Komisyon, Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarbakır Milletvekili Leyla Za
na'nın, gündemde bulunan aynı suç isnatları ile hazırlanan diğer dosyalarını da bu dosya ile 
birlikte değerlendirdiğinde, her iki milletvekilinin de yaptıkları her konuşma ve çalışmalarında 
Türkiye Cumhuriyetinin birliğini bozmaya yönelik bir ısrarın içerisinde olduklarını tespit etmiştir. 
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Bu nedenlerle, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya. Devletin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelik bu isnat karşısında, demokrasinin devleti 
yıkmak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılamayacağı düşüncesinden hareketle Türki
ye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetinin korunması, kamu düzeni ve kamu yararı açı
sından gecikilmeksizin kararı yargı organlarının vermesinin doğru olacağı görüşünde birleşen 
Karma Komisyon; Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın, hakkında Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazırlık : 1993/354; Fezleke : 1993/4 sayı ile açılan 
soruşturmanın bitirilebilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Şerif Ercan 
Edirne 

Sözcü 
Hasan Namal 

Antalya 
Üye 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

- Ü y e 
Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 
Üye 

Erdal İnönü 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

(Muhalifim) 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Esat Canan 
Hakkâri 

(Muhalifim) 
Üye 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Üye 
Şükrü Yürür 

Ordu 

Başkanvekili 
0. Mümtaz Soysal 

Ankara 
(Toplantıya katıldı, oylamada bulunamadı) 

Kâtip 
Rahmi özer 
Çanakkale 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 
(Muhalifim) 

Üye 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
Üye 

Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

Üye 
Tevfık Diker 

Manisa 
Üye 

C Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Baki Tlığ 
Ankara 

Üye 
Bestami Teke 

Hatay 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 
Üye 

Hasan Avşar 
Konya 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Muhtelif tarihlerde işlenen suçlar sebebiyle DGM savcıları yada genel mahkemelerde gö
revli savcılarımızca düzenlenerek gönderilen fezlekelere göre sanık durumunda bulunan bir kı
sım milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının Anayasamızın 83 üncü maddesi delaletiyle kal
dırılması istenmektedir. 

Yapılan hazırlık toplantılarında ve de Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Kar
ma Komisyonumuz toplantılarında sonuç olarak alınan kararların Anayasamızın 83 üncü mad
desinin mana ve ruhuna uygun olduğuna inanmıyorum. 

Söz konusu maddenin açıkça tetkikinde de görüleceği üzere öncelikle milletvekilinin 
TBMM'deki söz ve davranışlarından dolayı "dokunulmazlığın" esas olduğunu anlamak gerekir. 

Oysa şu anda Komisyonumuzda bulunan fezlekelerde yer alan suçların hiçbirinin millet
vekillerinin meclis çalışmalarıyla ilgili olmadığı açıktır. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına konu 
olan suçlardan bir kısmı sahtekârlık suçlarını da içermektedir. 

Sahtekârlık suçunu defalarca işleyen bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmama-
sında kamu yararı yoktur. 

Bu nedenle Anayasamızın 10 uncu maddesinde belirlenen "Kanun önünde eşitlik" pren
sipleri ihlal edilmiştir. Zira bir taraftan sahtekârlık suçunu defalarca işleyenlerin ya da aynı 
mahiyetteki suçları Meclis dışında işleyen Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkları dönem 
sonuna ertelenirken, bir kısım milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına 
karar verilmiş olması usul ve esas bakımından Anayasamızın 10 ve 83 üncü maddelerinde ifa
de edilen yasanın mana ve maksadına aykırıdır. 

Bu nedenle çoğunluk kararına muhalifim. 24.12.1993 
Cemal Şahin 

Çorum 
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
23 Aralık Perşembe günü yapılan toplantıda dört milletvekilinin dokunulmazlıklarının kal

dırılması önerisine karşı oy verdim. Çünkü ilke ve pratik açılarından bu dokunulmazlıkların 
kaldırılmasının yanlış olduğuna inanıyorum. 

İlke açısından : Her zaman savuna geldiğim bir ilke, düşünce özgürlüğünün, demokrasi
nin ve daha genel olarak insan yaşamının temel bir niteliği olduğudur. Bu bakımdan düşünce 
suçu diye bir şeyin demokrasilerde olmaması gerektiğini, zararlı fikirlerin de söylenmesinden 
korkutmamasını, zararlı fikirler söylenmeden, hangi fikirlerin doğru ve yararlı olduğunun an
laşılmayacağını, bu yapılmadan sağlıklı fikirlerin toplumca içtenlikle benimsenemeyeceğini, 
her zaman ve fırsatta öne sürdüm. Dokunulmazlıkları kaldırılması önerilen milletvekillerinin 
sözle ve yazı ile açıkladıkları fikirlerine hiç bir şekilde katılmıyorum, bu fikirler yanlıştır, za
rarlıdır, gerçeğe uymayan, yorumlarla doludur. Ama milletvekillerinin bu yanlış fikirleri söyle
me olanağını zorla ortadan kaldırırsak, bu fikirlerin yanlışlığını vatandaşlarımıza gönül rahat
lığı ile kabul ettiremeyiz. 

Pratik açıdan : Hepimizin ortak amacımız olan vatanın bütünlüğünü koruma davasına 
bu dokunulmazlıkların kaldırılması nasıl katkı yapar? Yararları mı, zararları mı daha fazla 
olur? Hem kısa vadeli, hem uzun vadeli bütün olası etkileri düşündüğümde zararın, yarardan 
daha çok olacağını görüyorum. 

Saygı ile bilginize sunarım. 
Erdal İnönü 

İzmir 
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MUHALEFET ŞERHt 

Ülkemizin son yıllarda içerisinde bulunduğu terör ortamı özellikle de Güneydoğusunda 
yoğunlaşan olaylardan ciddî olarak rahatsızlık duymamak mümkün değildir. Bu nedenle de; 
konu hem kamuoyumuz, hem TBMM tarafından yakından takip edilmektedir. 

Ülkemizin uluslararası örgütlenmeler nedeniyle gerek imzalamış bulunduğu uluslararası 
belgelere taraf olan ve gerekse bu örgütlenmelerde işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerce de 
bu gelişmelerin yakından izlendiğini biliyoruz. İlgili uluslararası örgütlerin gündemimizdeki 
dokunulmazlıklarla ilgili konuyu yazışmalarla sık sık sordukları da görülmektedir. 

Konunun esas itibariyle bizi doğrudan ilgilendiren bir mesele olduğu kuşkusuz ise de ulus
lararası bir boyutunun da olduğunu görmemiz gerektiğini, bu durumun yine bizim kendi ira
demizle onaylamış bulunduğumuz uluslararası sözleşmelerden kaynaklandığı malum olduğun
dan, bu sözleşmeler yürürlükte oldukça bundan rahatsızlık duymanın, bunu olumsuz karşıla
manın doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. 

Dokunulmazlığı kaldırılması düşünülen milletvekillerinin eylemlerinin suç teşkil edip et
mediği, bu suçlamaların sübut bulup bulmayacağı konuları yargının işidir. Elimizdeki fezleke
lerle yetinerek bir sonuca ulaşmaya çalışmak bizi yanılgıya düşürebilir. Hataya sevk edebilir. 

Kamuoyunun, medyanın da yönlendirmesiyle bizi siyasî bir karar alma doğrultusunda et
kisi altında bırakmasına izin vermemiz, beklenen olumlu sonucu almamıza yetebilecek midir, 
yetmeyecek midir? Bunu uzun vadeli düşünmek durumunda olan kişileriz, özellikle bu konu
da siyasî karar almaktan kaçınmamız gerekir. 

Parlamenter demokrasilerde halkın iradesiyle seçilen milletvekillerinin yöreleri ile ilgili so
runları dile getirmede ve seçmenleriyle icra gücü arasındaki ilişkilerde son derece özgür olabil
meleri esastır. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri ise onların hiçbir şekilde siyasî baskı ve teh
dit altında kalmamaları ile mümkün olabilir. 

Dokunulmazlık kaldırılması yolu herhangi bir şekilde açılmaya başlarsa ve bu durum bi
raz da siyasî nitelikli olursa bunun ileride ne şekilde kullanılabileceğini şimdiden tam olarak 
bilebilmek olası değildir. O zaman da milletvekillerinin fonksiyonlarını ve çalışmalarını tam 
ve verimli kılabilmek imkânı olmayacaktır. Bağımsız olamayacaklar ve baskı altında tutulabi
leceklerdir. Siyasî çoğunluğa veya iktidara ileride böyle bir uygulamayı yapabilme yolu açılma-
malıdır. 

Suç varsa ortadan kalkmamaktadır. Seçimle halkın serbest iradesiyle verdiği yetki dönem 
bittiğinde sona erecek ve herkes yasalar çerçevesinde bağımsız yargı önünde hesap verme ve 
kendisini savunma, yükümlülük ve imkânı bulabilecektir. 

Suiistimal, sahtecilik ve Terörle Mücadele Yasası kapsamına giren suçlamalara ilişkin 
dosyalara dönem sonuna erteleme kararı veren alt komisyonlarımızın bu kararları yanında, belli 
bir yörenin milletvekilleri için ilgili dosyalarının dokunulmazlık kaldırılması kararı verilirken 
Komisyonumuz adil olduğunu düşünemez. 

Fezlekede iddia edilen olayları isnat edilen suçu detaylı araştırma ve değiştirebilme imkâ
nımız bulunmamaktadır. Yargılaması yapılırken isnat edilen suçun vasfının değişebilme ihti
malini de düşünmek durumundayız. Zaten belli bir bölgede faaliyet gösteren yasadışı terör ör
gütünün yoğun propagandasına "işte görüyorsunuz, sizi Mecliste bile istemiyorlar" gibi bir 
propagandayı kullanmasına imkân vermemeliyiz. 
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Uluslararası alanda da Türkiye'nin artmakta olan itibarına gölge düşürmemeye gayret sar-
fetmek de görevlerimiz arasında bulunduğunu, buna zarar verecek bir gelişmeye göz yumma-
malıyız. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve devam ettirmek hepimi
zin asli görevidir. Bu anlayışa uymayacak hiçbir arkadaşımın olmadığına yürekten inanıyorum. 
Ama bunu söylemekle, bunu sağlamak ayrı ayrı şeylerdir. Alacağımız bu kararla, bunu sağla
ma konusunda olumlu sonuç alınabileceğini düşünmüyorum. Gerek bu milletvekillerimizin seçim 
bölgelerinde ve gerekse ülkemizin diğer bölgelerindeki insanlar bu bütünlük konusunda karar
lı ve samimidir. Buna aykırı faaliyetlerle her şekilde mücadeleye her zeminde hazırdırlar. Bu
nun gereği de yapılmaktadır. 

Hazırlık ve karma komisyonlarımızın alacağı dokunulmazlık kaldırılması kararı yargıyı 
da etkileyebilecek nitelikte olacaktır. Meclisimizin yargılamaya devam edilmesine olanak vere
cek bu kararı alırken, kamuoyu tarafından da doğru anlaşılamama ihtimali de gözönüne alın
dığında kamu vicdanında yanlış hükümler verilmesine, yanlış sonuçlara varılmasına neden olu
nabilecektir. 

Dosyada isimleri geçen milletvekilleri yukarıda da değindiğimiz gibi millî iradenin temsil
cileridir. Fezlekelere konu isnatlar genellikle ve ağırlıklı olarak sözlü beyanlara dayandırılmak
ta, kanıtları da ses kayıtları ile medyada yer verilmiş yazılar olarak görülmektedir. Her bölge
den milletvekillerinin beyanları ya da davranışları her zaman ve herkesçe beğenilmeyebilir, yanlış 
bulunabilir, suç olduğu da düşünülebilir. Bu gibi durumların zaman zaman da gündeme gele-

^ bilmesi mümkün olmaktadır. 
İnkârı da yapılan bu münferit davranışların bölgedeki tüm insanları temsilcisiz bırakabi

lecek bir şekilde çözüme kavuşturulmaya çalışılmasının doğru olup olmayacağı konusunda ti
tiz olmalıyız. Oralarda yapılabilecek yeni bir seçimde ya da ara seçimde seçilecek temsilcilerin 
bizim belirleyebilmemiz veya istediğimiz yapı ve düşüncede insanları seçtirebilmemiz gibi bir 
konumumuz yoktur. 

Serbest iradeyi siyasî bir kararla etkisiz kılabilecek bir tutum belki biraz ağır bir uygula
ma olarak düşünülebilir. Bölgedeki insanlar yukarıda belirttiğimiz düşüncede yani "bölünmez 
bütünlükten" yanadırlar. Bunun aksi düşünülemez. Temsilcilerinin de bu anlayışa uygun düş
meyecek bir çizgide olabilmelerini kabul edemeyiz. Dolayısıyla da bölge halkını da bir zıtlaş
ma içerisine girmeye sevk edemeyiz. Seçimde gösterdikleri iradeye demokrasi içerisinde belli 
önemi ve saygıyı gösteregeldiğimiz inancının zayıflaması konuya yeni boyutlar getirebilir. 

Anahatlarıyla belirtmeye çalıştığım bu düşüncelerle, bu aşamada dokunulmazlığın kaldı
rılması yönündeki çoğunluk kararma katılamadığımdan işbu yazılı muhalefet şerhimi saygıyla 
arz ederim. 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Birinci Hazırlık Komisyonu Üyesi 
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KARŞI OY YAZISI 

" Yasama Dokunulmazlığı" kurumunun başlıca iki amacı vardır : Birincisi, milletvekille
rinin olur olmaz vesilelerle yasama görevlerinde alıkonmalarmı önlemek; ikincisi de, bu görev
lerin toplumda.büyük çoğunlukça benimsenen görüşlere ve hatta değerlere karşı sürdürülebil-
mesini sağlamak. Çünkü, görüşler ve değerler zaman içinde değişebilir ve farklı görüşlerle de
ğerleri Parlamento içinde temsil etmek de milletvekillerinin ödevidir. 

Dokunulmazlığı kaldırma kararları özellikle bu ikinci amaca ters düştüğü için, karşıyım. 
Mümtaz Soysal 

Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55İ) . 





Dönem: 19 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 549) 

Şırnak Milletvekili Mahmut Âlınak'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/1034) 

T.C. 
Başbakanlık 26.8.1993 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304-11850 

Konu : Şırnak Milletvekili Mahmut Âlınak'ın 
Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birliğini bozmaya yönelik eylemde bulunmak suçunu 
işlediği iddia olunan; Şırnak Milletvekili Mahmut Almak hakkında tanzim edilen soruştur
ma dosyası ile Adalet Bakanlığının 2.8.1993 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.49.1993/ 
031163 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı • ' , 2.8.1993 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.49.1993-031163 

Konu : Şırnak Milletvekili Mahmut Âlınak'ın 
yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birliğini bozmaya yönelik eylemde bulunmak suçunu işlediği 
iddia olunan Mahmut Alınak hakkında TCK nun 125 inci maddesi gereğince yapılan hazırlık 
soruşturması sırasında adı geçenin Şırnak İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 19.7.1993 gün B-1993/1130 sayılı yazısıyla 
alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırı
lıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyumlmasına delaletleri arzolunur. 

M.SeyfîOktay 

Adalet Bakanı 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 28.12.1993 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No.: 3/1034 
Karar No.: 97 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 1.9.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Şırnak Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Komisyonu
muzun 11.11.1993 tarihli toplantı gündemine alınmış ve İçtüzüğün 109 uncu maddesine göre 
kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Komisyonumuzun 23.12.1993 tarihli toplantısında, Başbakanlık Tezkeresi ekinde sunulan dos
ya ile Hazırlık Komisyonunun Raporu incelenmiştir. 

Hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birliğini bozmaya yönelik eylemlerde bulunmak 
suçunu işlediği iddia olunan Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak, içtüzüğün 111 inci maddesi gere
ğince savunmada bulunmak üzere 23.12.1993 tarihli toplantıya davet edilmiş ve Komisyonumuzca 
dinlenmiştir. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Hazırlık: 1993/367; Fezleke 
: 1993/5 sayılı dosyasında; Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 27.6.1993 tarihinde Demokrasi 
Partisi (DEP) 1 inci Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, PKK ile amaç ve eylem birliği için
de olduğu, kitlesel eylemleri teşvik ettiği ve kastının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birliğini 
bozmak olduğu iddia edilmektedir. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 83 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca milletvekillerinin, mec
lis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste İleri sürdükleri düşüncelerinden, Genel Kurul tara
fından aynca bir karar alınmadıkça bunlan meclis dışında tekrarlamaktan ve açığa vurmaktan 
sorumlu tutulamayacakları esastır. 

Karma Komisyon, incelemelerinde; Anayasanın 83 üncü maddesinde ifade edilen "dokunul
mazlık ilkesinin" milletvekillerinin yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağla
mak amacıyla düzenlendiğini, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının onları imtiyazlı 
ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, demokrasinin devleti yıkmak, ülkeyi böl
mek için bir araç olarak kullanılamayacağını, aynca, Anayasanın 14 üncü maddesinde ifade edildi
ği gibi, Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç birinin devletin ülkesi ve milleti ile bölün
mez bütünlüğünü bozmak amacıyla kullanılamayacağını, bu yasaklara aykın hareket edenler hak
kında uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceğini gözönüne almıştır. 

Karma Komisyon, Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın bu dosya ile birlikte gündemde bulu
nan ve aynı suç isnadı ile hazırlanan 3/462 ve 3/789 sayılı dosyalannı birlikte değerlendirdiğinde, 
yaptığı her konuşmada Türkiye Cumhuriyetinin birliğini bozmaya yönelik bir ısrarın varlığını tes
pit etmiştir. 

Bu nedenlerle, Devletin ye Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelik bu isnad karşı
sında, demokrasinin devleti yıkmak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılamayacağı düşün
cesinden hareketle Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyenin korunması, kamu düzeni 
ve kamu yaran açısından gecikilmeksizin karan yargı organlannın vermesinin doğru olacağı görü-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 549) 
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şünde birleşen Karma Komisyon; Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak hakkında Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cuhuriyet Başsavcılığınca Hazırlık : 1993/367; Fezleke: 1993/5 sayı ile açı
lan soruşturmanın bitirilebilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Şerif Ercan 
Edirne 

Sözcü 
Hasan Namal 

Antalya 
Üye 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Üye 
Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 
Üye 

Coşkun Kırca 
İstanbul 

Üye 
Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 
Üye 

Tevfik Diker 
Manisa 

Başkanvekili 
Ö. Mümtaz Soysal 

Ankara 
(Toplantıya katıldı) 

(Oylamada bulunamadı) 
Kâtip 

Rahmi Özer 
Çanakkale 
; Üye 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

(Muhalifim) 
Üye 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Üye 
Erdal İnönü 

İzmir 
(Muhalifim) 

Uye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

Osman Seyfı 
Nevşehir 

Üye 
C. Sadık Keseroğlu 

Sinop 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

(Muhalifim) 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Esat Canan 
Hakkâri 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 

Üye 
Baki Tuğ 
Ankara 

Üye 
Bestami Teke 

Hatay 
(Muhalifim) 
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Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Şükrü Yürür 

Ordu 

MUHALEFET ŞERHİM 

Muhtelif tarihlerde işlenen suçlar sebebiyle DGM savcıları ya da genel mahkemelerde görevli 
savcılarımızda düzenlenerek gönderilen fezlekelere göre sanık durumunda bulunan bir kısım mil-
letvekillerimizin dokunulmazlıklarının Anayasamızın 83 üncü maddesi delaletiyle kaldırılması 
istenmektedir. 

Yapılan hazırlık toplantılannda ve de Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Karma 
Komisyonumuz toplantılannda sonuç olarak alınan karariann Anayasamızın 83 üncü maddesinin 
mana ve ruhuna uygun olduğuna inanmıyorum. 

Söz konusu maddenin açıkça tetkikinde de görüleceği üzere öncelikle Milletvekilinin 
TBMM'ndeki söz vedavranışlanndan dolayı "dokunulmazlığın" esas olduğunu anlamak gerekir. 

Oysa şu anda Komisyonumuzda bulunan fezlekelerde yer alan suçlann hiçbirinin milletvekiU 
lerinin Meclis çalışmalanyla ilgili olmadığı açıktır. Dokunulmazlıklann kaldınlmasına konu olan 
suçlardan bir kısmı sahtekârlık suçlannı da içermektedir. 

Sahtekârlık suçunu defalarca işleyen bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldınlmamasında 
kamu yararı yoktur. 

Bu nedenle Anayasamızın 10 uncu maddesinde belirlenen "Kanun önünde eşitlik" prensipleri 
ihlal edilmiştir. Zira bir taraftan sahtekarlık suçunu defalarca işleyenlerin ya da aym mahiyetteki 
suçları Meclis dışında işleyen Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıktan dönem sonuna ertele
nirken, bir kısım milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklannın kaldınlmasına karar verilmiş 
olması usul ve esas bakımından Anayasamızın 10 ve 83 üncü maddelerinde ifade edilen yasanın 
mana ve maksadına aykırıdır. 

Bu nedenle çoğunluk kararına muhalifim. 24.12.1993 

Cemal Şahin 
Çorum 

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

23 Aralık Perşembe günü yapılan toplantıda dört milletvekilinin dokunulmazlıklannın kaldınl-
ması önerisine karşı oy verdim. Çünkü ilke ve pratik açılarından bu dokunulmazlıklann kaldınl-
masının yanlış olduğuna inanıyorum. 

ilke açısından: Her zaman savunageldiğim bir ilke, düşünce özgürlüğünün, demokrasinin ve 
daha genel olarak insan yaşamının temel bir niteliği olduğudur. Bu bakımdan düşünce suçu diye 
bir şeyin demokrasilerde olmaması gerektiğini, zararlı fikirlerini de söylenmesinden korkulmama-
sını, zararlı fikirler söylenmeden, hangi fikirlerin doğru ve yararlı olduğunun anlaşılmayacağını, 
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Üye 
H. Orhan Er güder 

İstanbul 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
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bu yapılmadan sağlıklı fikirlerin toplumca içtenlikle b'enimsenemeyeceğini, her zaman ve fırsatta 
öne sürdüm. Dokunulmazlıkları kaldırılması önerilen milletvekillerinin sözle ve yazı ile açıkladık
ları fikirlerine hiç bir şekilde katılmıyorum, bu fikirler yanlıştır, zararlıdır, gerçeğe uymayan, 
yorumlarla doludur. Ama milletvekillerinin bu yanlış fikirleri söyleme olanağını zorla ortadan kal
dırırsak, bu fikirlerin yanlışlığını vatandaşlarımıza gönül rahatlığı ile kabul ettiremeyiz. 

Pratik açıdan : Hepimizin ortak amacımız olan vatanın bütünlüğünü koruma davasına bu doku
nulmazlıkların kaldırılması nasıl katkı yapar? Yararlan mı, zararları mı daha fazla olur? Hem kısa 
vadeli, hem uzun vadeli bütün olası etkileri düşündüğümde zararın, yarardan daha çok olacağını 
görüyorum. 

Saygı ile bilginize sunarım. 

Erdal inönü 
İzmir 

MUHALEFET ŞERHİ 

Ülkemizin son yıllarda içerisinde bulunduğu terör ortamı özellikle de Güneydoğusunda yoğun
laşan olaylardan ciddî olarak rahatsızlık duymamak mümkün değildir. Bu nedenle de; konu hem 
kamuoyumuz, hem TBMM tarafından yakından takip edilmektedir. 

Ülkemizin uluslararası örgütlenmeler nedeniyle gerek imzalamış bulunduğu uluslararası belge
lere taraf olan ve gerekse bu örgütlenmelerde işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerce de bu geliş
melerin yakından izlendiğini biliyoruz. İlgili uluslararası örgütlerin gündemimizdeki dokunulmaz
lıklarla ilgili konuyu yazışmalarla sık sık sordukları da görülmektedir. 

Konunun esas itibariyle bizi doğrudan ilgilendiren bir mesele olduğu kuşkusuz ise de uluslara
rası bir boyutunun da olduğunu görmemiz gerektiğini, bu durumun yine bizim kendi irademizle 
onaylamış bulunduğumuz uluslararası sözleşmelerden kaynaklandığı malum olduğundan, bu söz
leşmeler yürürlükte oldukça bundan rahatsızlık duymanın, bunu olumsuz karşılamanın doğru bir 
yaklaşım olmadığını düşünüyorum. 

Dokunulmazlığı kaldırılması düşünülen milletvekillerinin eylemlerinin suç teşkil edip etmedi
ği, bu suçlamaların sübut bulup bulmayacağı konuları yargının işidir. Elimizdeki fezlekelerle yeti
nerek bir sonuca ulaşmaya çalışmak bizi yanılgıya düşürebilir. Hataya sevk edebilir. 

Kamuoyunun, medyanın da yönlendirmesiyle bizi siyasî bir karar alma doğrultusunda etkisi 
altında bırakmasına izin vermemiz, beklenen olumlu sonucu almamıza yetebilecek midir, yetme
yecek midir? Bunu uzun vadeli düşünmek durumunda olan kişileriz. Özellikle bu konuda siyasî 
karar almaktan kaçınmamız gerekir. 

Parlamenter demokrasilerde halkın iradesiyle seçilen milletvekillerinin yöreleri ile ilgili sorun
ları dile getirmede ve seçmenleriyle icra gücü arasındaki ilişkiler de son derece özgür olabilmeleri 
esastır. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri ise onların hiçbir şekilde siyasî baskı ve tehdit altında 
kalmamaları ile mümkün olabilir. 

Dokunulmazlık kaldırılması yolu herhangi bir şekilde açılmaya başlarsa ve bu durum biraz da 
siyasî nitelikli olursa bunun ileride ne şekilde kullanılabileceğini şimdiden tam olarak bilebilmek 
olası değildir. O zaman da milletvekillerinin fonksiyonlarını ve çalışmalarını tam ve verimli kıla
bilmek imkânı olmayacaktır. Bağımsız olamayacaklar ve baskı altında tutulabileceklerdir. Siyasî 
çoğunluğa veya iktidara ileride böyle bir uygulamayı yapabilme yolu açılmamahdır. • 
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Suç varsa ortadan kalkmamaktadır. Seçimle halkın serbest iradesiyle verdiği yetki dönem bitti
ğinde sona erecek ve herkes yasalar çerçevesinde bağımsız yargı önünde hesap verme ve kendisini 
savunma, yükümlülük ve imkânı bulabilecektir. 

Suistimal, sahtecilik ve Terörle Mücadele Yasası kapsamına giren suçlamalara ilişkin dosyala
ra dönem sonuna erteleme karan veren alt komisyonlarımızın bu kararlan yanında, belli bir yöre
nin milletvekilleri için ilgili dosyalannın dokunulmazlık kaldınlması karan verirken Komisyonu
muz adil olduğunu düşünemez. 

Fezlekede iddia edilen olaylan isnat edilen suçu detaylı araştırma ve değiştirebilme imkânımız 
bulunmamaktadır. Yargılaması yapılırken isnat edilen suçun vasfının değişebilme ihtimalini de 
düşünmek durumundayız. Zaten belli bir bölgede faaliyet gösteren yasadışı terör örgütünün yoğun 
propagandasına "işte görüyorsunuz/sizi Mecliste bile istemiyorlar" gibi bir propagandayı kullan
masına imkân vermemeliyiz. 

Uluslararası alanda da Türkiye'nin artmakta olan itibanna gölge düşürmemeye gayret sarfet-
mek de görevlerimiz arasında bulunduğunu, buna zarar verecek bir gelişrneye göz yummamalıyız. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve devam ettirmek hepimizin 
asli görevidir. Bu anlayışa uymayacak hiçbir arkadaşımın olmadığına yürekten inanıyorum. Ama 
bunu söylemekle, bunu sağlamak ayn ayn şeylerdir. Alacağımız bu kararla, bunu sağlama konu
sunda olumlu sonuç alınabileceğini düşünmüyorum. Gerek bu milletvekillerimizin seçim bölgele
rinde ve gerekse ülkemizin diğer bölgelerindeki insanlar bu bütünlük konusunda kararlı ve sami
midir. Buna aykın faaliyetlerle her şekilde mücadeleye her zeminde hazırdırlar. Bunun gereği de 
yapılmaktadır. 

Hazırlık ve Karma komisyonlanmızm alacağı dokunulmazlık kaldınlması karan yargıyı da 
etkileyebilecek nitelikte olacaktır. Meclisimizin yargılamaya devam edilmesine olanak verecek bu 
kararı alırken kamuoyu tarafından da doğnı anlaşılamama ihtimali de gözönüne alındığında kamu 
vicdanında yanlış hükümler verilmesine, yanlış sonuçlara vanlmasına neden olunabilecektir.' 

Dosyada isimleri geçen milletvekilleri yukanda da değindiğimiz gibi millî iradenin temsilcile
ridir. Fezlekelere konu isnatlar genellikle ve ağırlıklı olarak sözlü beyanlara dayandınlmakta, 
kanıtlan da ses kayıtlan ile medyada yer verilmiş yazılar olarak görülmektedir. Her bölgeden mil
letvekillerinin beyanlan ya da davranıştan her zaman ve herkesçe beğenilmeyebilir, yanlış buluna
bilir, suç olduğu da düşünülebilir. Bu gibi durumlann zaman zaman da gündeme gelebilmesi 
mümkün olmaktadır. , 

Inkan da yapılan bu münferit davranışlann bölgedeki tüm insanlan temsilcisiz bırakabilecek 
bir şekilde çözüme kavuşturulmaya çalışılmasının doğru olup olmayacağı konusunda titiz olmalı
yız. Oralarda yapılabilecek yeni bir seçimde ya da ara seçimde seçilecek temsilcilerin bizim belir-
leyebilmemiz veya istediğimiz yapı ve düşüncede insanlan seçtirebilmemiz gibi bir konumumuz 
yoktur. -

Serbest iradeyi siyasî bir kararla etkisiz kılabilecek bir tutum belki biraz ağır bir uygulama ola
rak düşünülebilir. Bölgedeki insanlar yukanda belirttiğimiz düşüncede yani "bölünmez bütünlük
ten" yanadırlar. Bunun aksi- düşünülemez. Temsilcilerinin de bu anlayışa uygun düşmeyecek bir 
çizgide olabilmelerini kabul edemeyiz. Dolayısıyla da bölge halkını da bir zıtlaşma içerisine gir
meye sevk edemeyiz. Seçimde gösterdikleri iradeye demokrasi içerisinde belli önemi ve saygıyı 
gösteregeldiğimiz inancının zayıflaması konuya yeni boyutlar getirebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 549) 



— 7 — 

Anahatlarıyla belirtmeye çalıştığım bu düşüncelerle, bu aşamada dokunulmazlığın kaldırılması 
yönündeki çoğunluk kararına katılamadığımdan işbu yazılı muhalefet şerhimi saygıyla arz ederim. 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Birinci Hazırlık Komisyonu Üyesi 

KARŞIOY YAZISI 

"Yasama Dokunulmazlığı" kurumunun başlıca iki amacı vardır : Birincisi, milletvekillerinin 
olur olmaz vesilelerle yasama görevlerinde alıkonmalanm önlemek; ikincisi de, bu görevlerin top
lumda büyük çoğunlukça benimsenen görüşlere ve hattâ değerlere karşı sürdürülebilmesini sağla
mak. Çünkü, görüşler ve değerler zaman içinde değişebilir ve farklı görüşlerle değerleri Parlamen
to içinde temsil etmek de milletvekillerinin ödevidir. 

Dokunulmazlığı kaldırma kararları özellikle bu ikinci amaca ters düştüğü için, karşıyım. 

Mümtaz Soysal 
Ankara 

© 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 549) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

;; T. B. M. M. (S. Sayısı: 587) 

Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/1038) 

TC. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-304/U845 26.8.1993 

Konu : Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Devlet topraklarının tamamım veya bir kısmım yabana bir devletin hâkimiyeti altına koy

maya ve Devletin İstiklalini tenkise veya Devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir 
kısmım Devlet idaresinden ayırmaya yönelik hareketlerde bulunmak suçunu işlediği iddia olu
nan; Şırnak Milletvekili Orhan Doğan hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet 
Bakanlığının 20.8.1993 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.58.1993/034151 sayılı yazısının sure
ti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

T.C 
Adalet Bakanlığı 20.8.1993 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CÎG.0.00.00.0-1.128.58.1993/034151 

Konu : Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 
Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin hâkimiyeti altına koy

maya ve Devletin istiklâlini tenkise veya Devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir 
kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik hareketlerde bulunmak suçunu suçlarını işlediği 
iddia olunan Orhan Doğan hakkında TCK.'nun 125 inci maddesi gereğince yapılan hazırlık 
soruşturması sırasında, adı geçenin, Şırnak İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzeri
ne, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara/ 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 18.8.1993 gün ve B-1993/1276 sayılı 
yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Şırnak Milletvekili Orhan Doğan hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 25.1.1994 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/1038 
Karar No. :, 146 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca, 1.9.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Şırnak Milletvekili Or

han Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi; Ko
misyonumuzun 11.11.1993 tarihli toplantı Gündemine alınmış, İçtüzüğün 109 uncu maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Komisyonumuzun 13.1.1994 tarihli toplantısında, Başbakanlık Tezkeresi ekinde sunulan 
dosya ile Hazırlık Komisyonunun Raporu incelenmiştir. 

Hakkında, Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin hâkimiye
ti altına koymaya ve Devletin istiklâlini tenkise veya Devletin hâkimiyeti altında bulunan top
raklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik faaliyette bulunmak suçunu işlediği 
iddia olunan Şırnık Milletvekili Orhan Doğan, İçtüzüğün 111 inci maddesi gereğince savun
mada bulunmak üzere 13.1.1994 tarihli toplantıya davet edilmiş, anılan şahsın gelmemesi üze
rine de hakkındaki inceleme dosya üzerinden yapılmıştır. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, Hazırlık Komisyonumu
zun Gündeminde bulunan 3/462 numaralı dosyada yer alan 1991/5,ve 3/789 numaralı dosya
da yer alan 1992/5 sayılı fezlekelere ek olarak düzenlediği 1993/6 sayılı fezlekesinde; Şırnak 
Milletvekili Orhan Doğan'ın, maddî belgeler ve ifadelerle de teyit edildiği üzere yaşa dışı bölü
cü terör örgütü PKK'nın eylemlerde bulunmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti hudut
ları içine gönderdiği beş militanı evinde barındırdığı, bunlardan birine yasa dışı yollardan sah
te nüfus cüzdanı düzenlettirdiği, yine anılan kişiyi oğlunun kimliği ile tedavi ettirdiği ve ücreti
ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhasebe Müdürlüğünden tahsil ettiği, ayrıca öteden beri 
süregelen eylemleri de gözönüne alınarak, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın yasa dışı terör 
örgütü PKK'nın.içinde yer aldığı iddia edilmektedir. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 83 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca milletvekillerinin, 
meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden, Genel Kurul 
tarafından ayrıca bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamaktan ve açığa vur
maktan sorumlu tutulamayacakları esastır, 

Karma Komisyon, incelemelerinde; Anayasanın 83 üncü maddesinde ifade edilen "doku
nulmazlık ilkesinin" milletvekillerinin yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini 
sağlamak amacıyla düzenlendiğini, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının onları 
imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, demokrasinin Devleti yık
mak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılamayacağını, ayrıca, Anayasanın 14 üncü mad
desinde ifade edildiği gibi, Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç birinin Devletin ülke
si ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla kullanılamayacağını, bu yasaklara 
aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceğini gözönü
ne almıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 587) 
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Karma Komisyon, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Gündemde bulunan aynı suç is
natları ile hazırlanan diğer dosyalarını da bu dosya ile birlikte değerlendirdiğinde, yaptığı her 
konuşma ve çalışmalarında Türkiye Cumhuriyetinin birliğini bozmaya yönelik bir ısrarın içe
risinde bulunduğunu tespit etmiştir. 

Bu nedenlerle, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelik bu isnat 
karşısında, demokrasinin Devleti yıkmak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılamayaca
ğı düşüncesinden hareketle Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetinin korunması, 
kamu düzeni ve kamu yararı açısından gecikilmeksizin kararı yargı organlarının vermesinin 
doğru olacağı görüşünde birleşen Karma Komisyon; Şırnak Milletvekil Orhan Doğan'ın, hak
kında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca 18.8.1993 tarih ve 1993/6 
sayı ile açılan soruşturmanın bitirilebilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ka
rar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 

Sözcü 
Hasan Namal 

Antalya 

Üye 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
Üye 

Ekrem Ceyhun 
Balıkesir 

Üye 
/. Kaya Erdem 

îzmir 

Üye 
Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 

Üye 
Tevfık Diker 

Manisa 

Üye 
C. Sadık Keseroğlu 

Sinop 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 

Türkiye Büyük 

Başkanvekili 
O. Mümtaz Soysal 

Ankara 
(Muhalifim) 

Kâtip 
Rahmi özer 
Çanakkale 

Üye 
/. Melih Gökçek 

Ankara 
Üye 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Üye 
Erdal İnönü 

İzmir 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 

Üye 
Osman Seyfı 

Nevşehir 

Üye 
Lutfullah Kayalar 

Yozgat 

Üye 
Ali Rıza Gönül 

Aydın 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 587) 



Üye 
Baki TUğ 
Ankara 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 
Üye 

H. Cav/7 Erdemir 
Kütahya 

KARŞI OY YAZISI 

" Yasama Dokunulmazlığı" kurumunun başlıca iki amacı vardır : Birincisi, milletvekille
rinin olur olmaz vesilelerle yasama görevlerinde alıkonmalarını önlemek; ikincisi de, bu görev
lerin toplumda büyük çoğunlukça benimsenen görüşlere ve hatta değerlere karşı sürdürülebil-
mesini sağlamak. Çünkü, görüşler ve değerler zaman içinde değişebilir ve farklı görüşlerle de
ğerleri Parlamento içinde temsil etmek de milletvekillerinin ödevidir. 

Dokunulmazlığı kaldırma kararları özellikle bu ikinci amaca ters düştüğü için, karşıyım. 
. • •> Mümtaz Soysal 

Ankara 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

23 Aralık Perşembe günü yapılan toplantıda dört milletvekilinin dokunulmazlıklarının kal
dırılması önerisine karşı oy verdim. Çünkü ilke ve pratik açılarından bu dokunulmazlıkların 
kaldırılmasının yanlış olduğuna inanıyorum. 

tike açısından : Her zaman savuna geldiğim bir ilke, düşünce özgürlüğünün, demokrasi
nin ve daha genel olarak insan yaşamının temel bir niteliği olduğudur. Bu bakımdan düşünce 
suçu diye bir şeyin demokrasilerde olmaması gerektiğini, zararlı fikirlerin de söylenmesinden 

• korkutmamasını, zararlı fikirler söylenmeden, hangi fikirlerin doğru ve yararlı olduğunun an
laşılmayacağını, bu yapılmadan sağlıklı fikirlerin toplumca içtenlikle benimsenemeyeceğini, 
her zaman ve fırsatta öne sürdüm. Dokunulmazlıkları kaldırılması önerilen milletvekillerinin 
sözle ve yazı ile açıkladıkları fikirlerine hiç bir şekilde katılmıyorum, bu fikirler yanlıştır, za
rarlıdır, gerçeğe uymayan, yorumlarla doludur. Ama milletvekillerinin bu yanlış fikirleri söyle
me olanağını zorla ortadan kaldırırsak, bu fikirlerin yanlışlığını vatandaşlarımıza gönül rahat
lığı ile kabul ettiremeyiz. 

Pratik açıdan : Hepimizin ortak amacımız olan vatanın bütünlüğünü koruma davasına 
bu dokunulmazlıkların kaldırılması nasıl katkı yapar? Yararları mı, zararları mı daha fazla 
olur? Hem kısa vadeli, hem uzun vadeli bütün olası etkileri düşündüğümde zararın, yarardan 
daha çok olacağını görüyorum. 

Saygı ile bilginize sunarım. 
Erdal İnönü 

• İzmir 

Üye . 
Esat Canan 

Hakkâri 
(Muhalifim) 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

Fethullah Erbaş 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 587) 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 552). 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/997) 

T. C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 24.6.1993 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304-7741 

Konu : Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırma
ya yönelik faaliyette bulunmak suçunu işlediği iddia olunan; Mardin Milletvekili Ahmet Türk 
hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 18.6.1993 gün ve 
B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.04.1993/025441 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Erdal İnönü 
Başbakan V. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 18.6.1993 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.U28.40.1993-025441 

Konu : Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

Devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırma
ya yönelik faaliyette bulunmak suçunu işlediği iddia olunan Ahmet Türk hakkında TCK.'nun 
125 inci maddesi gereğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin, Mardin ti'in
den Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için 
hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Baş
savcılığının 26.5.1993 gün B-1993/878 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 



Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ye Adalet Komisyonları * • , ' 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 28.12.1993 
Esas No. : 3/997 
Karar No. : 95 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 28.6.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Mardin Milletvekili Ah
met Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Ko
misyonumuzun 11.11.1993 tarihli toplantı gündemine alınmış ve İçtüzüğün 109 uncu maddesi
ne göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 
* Komisyonumuzun 23.12.1993 tarihli toplantısında, Başbakanlık Tezkeresi ekinde sunulan 

dosya ile Hazırlık Komisyonunun Raporu incelenmiştir. 
Hakkında, Devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını Devletin hâki

miyetinden ayırmaya yönelik faaliyette bulunmak suçunu işlediği iddia olunan Mardin Millet
vekili Ahmet Türk, İçtüzüğün 111 inci maddesi gereğincesavunmada bulunmak üzere 23.12.1993 
tarihli toplantıya davet edilmiş ve Komisyonumuzca dinlenmiştir. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Hazırlık : 1993/309; Fez
leke : 1993/1 sayılı dosyasında; Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün, Halkın Emek Partisinin 
.merkez yayın organı "Halkın Emek Partisi Bülteni" isimli derginin Nevruz özel sayısında yaz
dığı başyazıda; 17.4.1993 günlü Milliyet Gazetesinin haberinde yer alan PKK lideri Abdullah 
Öcalan ile yaptığı görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi Ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğü aleyhinde bölücülük propagandası yaptığı, halkı ırk farklılığı gözetilerek açıkça kin 
ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia edilmektedir. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 83 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca milletvekillerinin, 
meclis çalışmalarında oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden Genel Kurul 
tarafından ayrıca bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamaktan ve açığa vur
maktan sorumlu tutulamayacakları esastır. 

Karma Komisyon, incelemelerinde; Anayasanın 83 üncü maddesinde ifade edilen "doku
nulmazlık ilkesinin" milletvekillerinin yasama görevlerini gereği gjbi yerine getirebilmelerini 
sağlamak amacıyla düzenlendiğini, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının onları 
imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, demokrasinin devleti yık
mak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılamayacağını, ayrıca, Anayasanın 14 üncü mad
desinde ifade edildiği gibi, Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç birinin Devletin ülke
si ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla kullanılamayacağını, bu yasaklara 
aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceğini göz önüne 
almıştır. 

Karma Komisyon, Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün bu dosyasını gündemde bulunan 
diğer üç dosyası ile birlikte değerlendirdiğinde, konuşmaları ve çalışmalarında Türkiye Cum-
huriyeti'nin birliğini bozmaya yönelik bir ısrarın varlığını tespit etmiştir. 

Bu nedenlerle, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelik bu isnad 
karşısında, demokrasinin devleti yıkmak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılamayaca-

Türkiye Büyük Millet Meclisi t (S. Sayısı : 552) 



gı düşüncesinden hareketle Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyenin korunması, kamu 
düzeni ve kamu yararı açısından gecikilmeksizin kararı yargı organlarının vermesinin doğru 
olacağı görüşünde birleşen Karma Komisyon; Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazırlık: 1993/309; Fezleke: 1993/1 sayı ile 
açılan soruşturmanın bitirilebilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar ver
miştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 

Başkanvekili 
0 . Mümtaz Soysal 

Ankara 
(Toplantıya katıldı, oylamada bulunamadı) 

Kâtip , 
Hasan Namal 

Antalya 
Üye s 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Üye 
Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 
Üye 

Coşkun Kırca 
istanbul 

Üye 
Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 
Üye 

Tevfık Diker 
Manisa 

Üye 
C Sadık Keseroğlu 

Sinop 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 
Üye 

xBaki Tuğ 
Ankara 

Üye 
Bestami Teke 

Hatay 
Üye 

Süha Tanık 
İzmir 
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Sözcü 
Rahmi özer 
Çanakkale 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 
(Muhalifim) 

Üye 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
Üye 

Erdal inönü 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
Osman Seyji 

Nevşehir 
Üye 

Cemal Şahin , 
Çorum '* . 

(Muhalifim) 
Üye 

Ali Rıza Gönül 
Aydın 
Üye 

Esat Canan 
Hakkari 

(Muhalifim) 
Üye 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Ûye 
Şükrü Yürür * 

Ordu 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Muhtelif tarihlerde işlenen suçlar sebebiyle DGM savcıları yada genel mahkemelerde gö
revli savcılarımızca düzenlenerek gönderilen fezlekelere göre sanık durumunda bulunan bir kı
sım milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının Anayasamızın 83 üncü maddesi delaletiyle kal
dırılması istenmektedir. , . • 

Yapılan hazırlık toplantılarında ve de Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Kar
ma Komisyonumuz toplantılarında sonuç olarak alınan kararların Anayasamızın 83 üncü mad
desinin mana ve ruhuna uygun olduğuna inanmıyorum. 

Söz konusu maddenin açıkça tetkikinde de görüleceği üzere öncelikle milletvekilinin 
TBMM'deki söz ve davranışlarından dolayı "dokunulmazlığın" esas olduğunu anlamak gerekir. 

Oysa şu anda Komisyonumuzda bulunan,fezlekelerde yer alan suçların hiçbirinin millet
vekillerinin meclis çalışmalarıyla ilgili olmadığı açıktır. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına konu 
olan suçlardan bir kısmı sahtekârlık suçlarını da içermektedir. 

Sahtekârlık suçunu defalarca işleyen bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldmlmama-
sında kamu yararı yoktur. 

Bu nedenle Anayasamızın 10 uncu maddesinde belirlenen "Kanun önünde eşitlik" pren
sipleri ihlal edilmiştir. Zira bir taraftan sahtekârlık suçunu defalarca işleyenlerin ya da aynı 
mahiyetteki suçları Meclis dışında işleyen Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkları dönem 
sonuna ertelenirken, bir kısım milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına 
karar verilmiş olması usul ve esas bakımından Anayasamızın 10 ve 83 üncü maddelerinde ifa
de eedilen yasanın mana ve maksadına aykırıdır. 

Bu nedenle çoğunluk kararına muhalifim. 24.12.1993 
Cemal Şahin 

Çorum 
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

23 Aralık Perşembe günü yapılan toplantıda dört milletvekilinin dokunulmazlıklarının kal
dırılması önerisine karşı oy verdim. Çünkü ilke ve pratik açılarından bu dokunulmazlıkların 
kaldırılmasının yanlış olduğuna inanıyorum. 

İlke açısından : Her zaman savuna geldiğim bir ilke, düşünce özgürlüğünün, demokrasi
nin ve daha genel olarak insan yaşamının temel bir niteliği olduğudur. Bu bakımdan düşünce 
suçu diye bir şeyin demokrasilerde olmaması gerektiğini, zararlı fikirlerin de söylenmesinden 
korkutmamasını, zararlı fikirler söylenmeden, hangi fikirlerin doğru ve yararlı olduğunun an
laşılmayacağını, bu yapılmadan sağlıklı fikirlerin toplumca içtenlikle behimsenemeyeceğini, 
her zaman ve fırsatta öne sürdüm. Dokunulmazlıkları kaldırılması önerilen milletvekillerinin 
sözle ve yazı ile açıkladıkları fikirlerine hiç bir şekilde katılmıyorum, bu fikirler yanlıştır, za
rarlıdır, gerçeğe uymayan, yorumlarla doludur. Ama milletvekillerinin bu yanlış fikirleri söyle
me olanağını zorla ortadan kaldırırsak, bu fikirlerin yanlışlığını vatandaşlarımıza gönül rahat
lığı ile kabul ettiremeyiz. -

Pratik açıdan : Hepimizin ortak amacımız olan vatanın bütünlüğünü koruma davasına 
bu dokunulmazlıkların kaldırılması nasıl katkı yapar? Yararları mı, zararları mı daha fazla 
olur? Hem kısa vadeli, hem uzun vadeli bütün olası etkileri düşündüğümde zararın, yarardan 
daha çok olacağını görüyorum. 

Saygı ile bilginize sunarım. 
Erdal înönü 

İzmir 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Ülkemizin son yıllarda içerisinde bulunduğu terör oltamı özellikle de Güneydoğusunda 
yoğunlaşan olaylardan ciddî olarak rahatsızlık duymamak mümkün değildir. Bu nedenle de; 
konu hem kamuoyumuz, hem TBMM tarafından yakından takip edilmektedir. 

Ülkemizin uluslararası örgütlenmeler nedeniyle gerek imzalamış bulunduğu uluslararası 
belgelere taraf olan ve gerekse bu örgütlenmelerde işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerce de 
bu gelişmelerin yakından izlendiğini biliyoruz. İlgili uluslararası örgütlerin gündemimizdeki 
dokunulmazlıklarla ilgili konuyu yazışmalarla sık sık sordukları da görülmektedir. 

Konunun esas itibariyle bizi doğrudan ilgilendiren bir mesele olduğu kuşkusuz ise de ulus
lararası bir boyutunun da olduğunu görmemiz gerektiğini, bu durumun yine bizim kendi ira
demizle onaylamış bulunduğumuz uluslararası sözleşmelerden kaynaklandığı malum olduğun
dan, bu sözleşmeler yürürlükte oldukça bundan rahatsızlık duymanın, bunu olumsuz karşıla
manın doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. 

Dokunulmazlığı kaldırılması düşünülen milletvekillerinin eylemlerinin suç teşkil edip et
mediği, bu suçlamaların sübut bulup bulmayacağı konulan yargının işidir. Elimizdeki fezleke
lerle yetinerek bir sonuca ulaşmaya çalışmak bizi yanılgıya düşürebilir. Hataya sevk edebilir. 

Kamuoyunun, medyanın da yönlendirmesiyle bizi siyasî bir karar alma doğrultusunda et
kisi altında bırakmasına izin vermemiz, beklenen olumlu sonucu almamıza yetebilecek midir, 
yetmeyecek midir? Bunu uzun vadeli düşünmek durumunda olan kişileriz, özellikle bu konu
da siyasî karar almaktan kaçınmamız gerekir. 

Parlamenter demokrasilerde halkın iradesiyle seçilen milletvekillerinin yöreleri ile ilgili so
runları dile getirmede ve seçmenleriyle icra gücü arasındaki ilişkilerde son derece özgür olabil
meleri esastır. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri ise onların hiçbir şekilde siyasî baskı ve teh
dit altında kalmamaları ile mümkün olabilir. 

Dokunulmazlık kaldırılması yolu herhangi bir şekilde açılmaya başlarsa ve bu durum bi
raz da siyasî nitelikli olursa bunun ileride ne şekilde kullanılabileceğini şimdiden tam olarak 
bilebilmek olası değildir. O zaman da milletvekillerinin fonksiyonlarını ve çalışmalarını tam 
ve verimli kılabilmek imkânı olmayacaktır. Bağımsız olamayacaklar ve baskı altında tutulabi
leceklerdir. Siyasî çoğunluğa veya iktidara ileride böyle bir uygulamayı yapabilme yolu açılma-
malıdır. 

Suç varsa ortadan kalkmamaktadır. Seçimle halkın serbest iradesiyle verdiği yetki dönem 
bittiğinde sona erecek ve herkes yasalar çerçevesinde bağımsız yargı önünde hesap verme ve 
kendisini savunma, yükümlülük ve imkânı bulabilecektir. 

Suiistimal, sahtecilik ve Terörle Mücadele Yasası kapsamına giren suçlamalara ilişkin 
dosyalara dönem sonuna erteleme kararı veren alt komisyonlarımızın bu kararları yanında, belli 
bir yörenin milletvekilleri için ilgili dosyalarının dokunulmazlık kaldırılması kararı verirken 
komisyonumuz adil olduğunu düşünemez. 

Fezlekede iddia edilen olayları isnat edilen suçu detaylı araştırma ve değiştirebilme imkâ
nımız bulunmamaktadır. Yargılaması yapılırken isnat edilen suçun vasfının değişebilme ihti
malini de düşünmek durumundayız. Zaten belli bir bölgede faaliyet gösteren yasadışı terör ör
gütünün yoğun propagandasına "işte görüyorsunuz, sizi Mecliste bile istemiyorlar" gibi bir 
propagandayı kullanmasına imkân vermemeliyiz. 
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Uluslararası alanda da Türkiye'nin artmakta olan itibarına gölge düşürmemeye gayret sar-
fetmek de görevlerimiz arasında bulunduğunu, buna zarar verecek bir gelişmeye göz yumma-
malıyız. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve devam ettirmek hepimi
zin asli görevidir. Bu anlayışa uymayacak hiçbir arkadaşımın olmadığına yürekten inanıyorum. 
Ama bunu söylemekle, bunu sağlamak ayrı ayrı şeylerdir. Alacağımız bu kararla, bunu sağla
ma konusunda olumlu sonuç alınabileceğini düşünmüyorum. Gerek bu milletvekillerimizin seçim 
bölgelerinde ve gerekse ülkemizin diğer bölgelerindeki insanlar bu bütünlük konusunda karar
lı ve samimidir. Buna aykırı faaliyetlerle her şekilde mücadeleye her zeminde hazırdırlar. Bu
nun gereği de yapılmaktadır. — , 

Hazırlık ve karma komisyonlarımızın alacağı dokunulmazlık kaldırılması kararı yargıyı 
da etkileyebilecek nitelikte olacaktır. Meclisimizin yargılamaya devam edilmesine olanak vere
cek bu kararı alırken, kamuoyu tarafından da doğru anlaşılamama ihtimali de gözönüne alın
dığında kamu vicdanında yanlış hükümler verilmesine, yanlış sonuçlara varılmasına neden olu
nabilecektir. 

Dosyada isimleri geçen milletvekilleri yukarıda da değindiğimiz gibi millî iradenin temsil
cileridir. Fezlekelere konu isnatlar genellikle ve ağırlıklı olarak sözlü beyanlara dayandırılmak
ta, kanıtları da ses kayıtları ile medyada yer verilmiş yazılar olarak görülmektedir. Her bölge
den milletvekillerinin beyanları ya da davranışları her zaman ve herkesçe beğenilmeyebılir, yanlış 
bulunabilir, suç olduğu da düşünülebilir. Bu gibi durumların zaman zaman da gündeme gele
bilmesi mümkün olmaktadır. 

tnkârı da yapılan bu münferit davranışların bölgedeki tüm insanları temsilcisiz bırakabi
lecek bir şekilde çözüme kavuşturulmaya çalışılmasının doğru olup olmayacağı konusunda ti
tiz olmalıyız. ORalarda yapılabilecek yeni bir seçimde ya da ara seçimde seçilecek temsilcilerin 
bizim belirleyebilmemiz veya istediğimiz yapı ve düşüncede insanları seçtirebilmemiz gibi bir 
konumumuz yoktur. 

Serbest iradeyi siyasî bir kararla etkisiz kılabilecek bir tutum belki biraz ağır bir uygula
ma olarak düşünülebilir. Bölgedeki insanlar yukarıda belirttiğimiz düşüncede yani "bölünmez 
bütünlükten" yanadirlar. Bunun aksi düşünülemez. Temsilcilerinin de bu anlayışa uygun düş
meyecek bir çizgide olabilmelerini kabul edemeyiz. Dolayısıyla da bölge halkını da bir'zıtlaş
ma içerisine girmeye sevk edemeyiz. Seçimde gösterdikleri iradeye demokrasi içerisinde belli 
önemi ve saygıyı gösteregeldiğimiz inancının zayıflaması konuya yeni boyutlar getirebilir. 

Anahatlarıyla belirtmeye çalıştığım bu düşüncelerle, bu aşamada dokunulmazlığın kaldı
rılması yönündeki çoğunluk kararına katılamadığımdan işbu yazılı muhalefet şerhimi saygıyla 
arz ederim. 

Cemalettin Gürbüz 
- Amasya 

Birinci Hazırlık Komisyonu Üyesi 
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KARŞI OY YAZISI 

" Yasama Dokunulmazlığı" kurumunun başlıca iki amacı vardır : Birincisi, milletvekille
rinin olur olmaz vesilelerle yasama görevlerinde alıkonmalarını Önlemek; ikincisi de, bu görev
lerin toplumda büyük çoğunlukça benimsenen görüşlere ve hatta değerlere karşı sürdürülebil-
mesini sağlamak. Çünkü, görüşler ve değerler zaman içinde değişebilir ve farklı görüşlerle de
ğerleri Parlamento içinde temsil etmek de milletvekillerinin ödevidir. 

Dokunulmazlığı kaldırma kararları özellikle bu ikinci amaca ters düştüğü için, karşıyım. 
Mümtaz Soysal 

Ankara 

~<gfga>~ 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M; M. (S. Sayısı: 588) 

Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/996) 

T. a 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 24,6.1993 
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304-7740 

Konu : Şırnak MiIIetekili Selim Sadak'ın Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Hükümetin Manevî Şahsiyetini ve Devletin Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini alenen tahkir 
ve tezyif suçlarını işlediği iddia olunan Şırnak Milletvekili Selim Sadak hakkında tanzim edi
len soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 18.6.1993 gün ve B.03.0.CİG.O.OO.OO.O -
1.128.29.1993/025357 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Erdal İnönü 
Başbakan V. 

T. C 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 18.6.1993 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.O-1.İ28.29.1993-O25357 

Konu : Selim Sadak'ın Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

Hükümetin Manevî Şahsiyetini ve Devletin Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini alenen tahkir 
ve tezyif suçlarını işlediği iddia olunan Selim Sadak hakkında TCK.'nun 159/1 maddesi gere
ğince yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin, Şırnak ll'inden milletvekili seçildi
ğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen 
fezlekeli evrak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 18.5.1993 gün ve 2/802 sayılı yazısıyla alın
makla birlikte takdim kılınmıştır. 

Şırnak Milletvekili Selim Sadak hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/996 
Karar No. : 167 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 28.6.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Şırnak Milletvekili Se
lim Sadak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Ko
misyonumuzun 11.11.1993 tarihli toplantı gündemine alınmış ve İçtüzüğün 109 uncu maddesi
ne göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Komisyonumuzun 20.1.1994 tarihli toplantısında, Başbakanlık Tezkeresi ekinde sunulan 
dosya ile Hazırlık Komisyonunun Raporu incelenmiştir. Bu toplantıda Şırnak Milletvekili Se
lim Sadak"Komisyonumuzca dinlenmiştir. 

Hükümetin manevî şahsiyetini ve devletin emniyeti muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir 
ve tezyif suçunu işlediği iddia olunan Şırnak Milletvekili Selim Sadak hakkında Hazırlık Ko
misyonu bir karar verememiştir. 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 18.5.1993 tarihli ve Hazırlık: 1993/3145 sayılı dosya
sında; İzmit'de düzenlenen Halkın Emek Partisinin Şırnak Halkı ile Dayanışma Gecesi konu
lu kapalı salon toplantısında yaptığı konuşmada, Hükümetin manevî şahsiyetini ve Devletin 
askerî ve emniyeti muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif ettiği iddia edilmektedir. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 83 üncü maddesinin birinci fıkrasınca milletvekillerinin, mec
lis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden Genel Kurul 
tarafından ayrıca bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamaktan ve açığa vur
maktan sorumlu tutulamayacakları esastır. 

Karma Komisyon, incelemelerinde; Anayasanın 83 üncü maddesinde ifade edilen "doku
nulmazlık ilkesinin" milletvekillerinin yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini 
sağlamak amacıyla düzenlendiğini, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının onları 
imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, demokrasinin devleti yık
mak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılamayacağını, ayrıca, Anayasanın 14 üncü mad
desinde ifade edildiği gibi, Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç birinin Devletin ülke
si e milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla kullanılamayacağını, buyasaklara ay
kırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceğini göz önüne 
almıştır. 

Karma Komisyon, Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın konuşmasını millî birliği bozmaya 
yönelik bulmuş, demokrasinin Devleti yıkmak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanıla
mayacağı düşüncesinden hareketle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetinin ko
runması, kamu düzeni ve kamu yararı açısından gecikilmeksizin kararı yargı organlarının ver
mesinin doğru olacağı görüşünde birleşmiş ve Şırnak Milletvekili Selim Sadak hakkında Ko
caeli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18.5.1993 tarih ve Hazırlık: 1993/3145 sayı ile açılan soruş
turmanın bitirilebilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

26.11994 
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Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 

Sözcü 
Hasan Namal 

Antalya 
Üye 

Cemaîettin Gürbüz 
Amasya 

(Muhalifim) 
Üye 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Üye 
C. Sadık Keseroğlu 

Sinop 
Üye 

Ali Yalçın öğütcan 
Adana 
. Üye 

Baki Tuğ 
Ankara 

Üye 
H. Orhan Ergüder 

İstanbul 
Üye 

Hasan Afşar 
Konya 

Üye 
Fethullah Erbaş 

Van 
(Muhalifim) 

Başkanvekili 
0. Mümtaz Soysal 

Ankara 
(Muhalifim) 

Kâtip 
Rahmi özer 
Çanakkale 

Üye 
Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 
(Muhalifim) 

Üye 
Coşkun Kırca 

İstanbul 
Üye 

/. Kaya Erdem 
İzmir 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 
Üye 

Cemal Şahin 
Çorum 

Üye 
Ali Rıza Gönül 

Aydın 
Üye 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 
Üye 

Şükrü Yürür 
Ordu 
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KARŞI OY YAZISI 

" Yasama Dokunulmazlığı" kurumunun başlıca iki amacı vardır : Birincisi, milletvekille
rinin olur olmaz vesilelerle yasama görevlerinde alıkonmalarını önlemek; ikincisi de, bu görev
lerin toplumda büyük çoğunlukça benimsenen görüşlere ve hatta değerlere karşı sürdürülebil-
mesini sağlamak. Çünkü, görüşler ve değerler zaman içinde değişebilir ve farklı görüşlerle de
ğerleri Parlamento içinde temsil etmek de milletvekillerinin ödevidir. 

Dokunulmazlığı kaldırma kararları özellikle bu ikinci amaca ters düştüğü için, karşıyım. 
Mümtaz Soysal 

Ankara 

MUHALEFET ŞERHİ 

Ülkemizin son yıllarda içerisinde bulunduğu terör ortamı özellikle de Güneydoğusunda 
yoğunlaşan olaylardan ciddî olarak rahatsızlık duymamak mümkün değildir. Bu nedenle de; 
konu hem kamuoyumuz, hem TBMM tarafından yakından takip edilmektedir. 

Ülkemizin uluslararası örgütlenmeler nedeniyle gerek imzalamış bulunduğu uluslararası 
belgelere taraf olan ve gerekse bu örgütlenmelerde işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerce de 
bu gelişmelerin yakından izlendiğini biliyoruz. İlgili uluslararası örgütlerin gündemimizdeki 
dokunulmazlıklarla ilgili konuyu yazışmalarla sık sık sordukları da görülmektedir. 

Konunun esas itibariyle bizi doğrudan ilgilendiren bir mesele olduğu kuşkusuz ise de ulus
lararası bir boyutunun da olduğunu görmemiz gerektiğini, bu durumun yine bizim kendi ira
demizle onaylamış bulunduğumuz uluslararası sözleşmelerden kaynaklandığı malum olduğun
dan, bu sözleşmeler yürürlükte oldukça bundan rahatsızlık duymanın, bunu olumsuz karşıla
manın doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. 

Dokunulmazlığı kaldırılması düşünülen milletvekillerinin eylemlerinin suç teşkil edip et
mediği, bu suçlamaların sübut bulup bulmayacağı konulan yargının işidir. Elimizdeki fezleke
lerle yetinerek bir sonuca ulaşmaya çalışmak bizi yanılgıya düşürebilir. Hataya sevk edebilir. 

Kamuoyunun, medyanın da yönlendirmesiyle bizi siyasî bir karar alma doğrultusunda et
kisi altında bırakmasına izin vermemiz, beklenen olumlu sonucu almamıza yetebilecek midir, 
yetmeyecek midir? Bunu uzun vadeli düşünmek durumunda olan kişileriz, özellikle bu konu
da siyasî karar almaktan kaçınmamız gerekir. 

Parlamenter demokrasilerde halkın iradesiyle seçilen milletvekillerinin yöreleri ile ilgili so
runları dile getirmede ve seçmenleriyle icra gücü arasındaki ilişkilerde son derece özgür olabil
meleri esastır. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri ise onların hiçbir şekilde siyasî baskı ve teh
dit altında kalmamaları ile mümkün olabilir. . 

Dokunulmazlık kaldırılması yolu herhangi bir şekilde açılmaya başlarsa ve bu durum bi
raz da siyasî nitelikli olursa bunun ileride ne şekilde kullanılabileceğini şimdiden tam olarak 
bilebilmek olası değildir. O zaman da milletvekillerinin fonksiyonlarını ve çalışmalarını tam 
ve verimli kılabilmek imkânı olmayacaktır. Bağımsız olamayacaklar ve baskı altında tutulabi
leceklerdir. Siyasî çoğunluğa veya iktidara ileride böyle bir uygulamayı yapabilme yolu açılma-
malıdır. 
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Suç varsa ortadan kalkmam aktadır. Seçimle halkın serbest iradesiyle verdiği yetki dönem 
bittiğinde sona erecek ve herkes yasalar çerçevesinde bağımsız yargı önünde hesap verme ve 
kendisini savunma, yükümlülük ve imkânı bulabilecektir. 

Suiistimal, sahtecilik ve Terörle Mücadele Yasası kapsamına giren suçlamalara ilişkin dos
yalara dönem sonuna erteleme karan veren alt komisyonlarımızın bu kararları yanında, belli 
bir yörenin milletvekilleri için ilgili dosyalarının dokunulmazlık kaldırılması kararı verirken 
Komisyonumuz adil olduğunu düşünemez. 

Fezlekede iddia edilen olayları isnat edilen suçu detaylı araştırma ve değiştirebilme imkâ
nımız bulunmamaktadır. Yargılaması yapılırken isnat edilen suçun vasfının değişebilme ihti
malini de düşünmek durumundayız. Zaten belli bir bölgede faaliyet gösteren yasadışı terör ör
gütünün yoğun propagandasına "işte görüyorsunuz, sizi Mecliste bile istemiyorlar" gibi bir 
propagandayı kullanmasına imkân vermemeliyiz. 

Uluslararası alanda da Türkiye'nin artmakta olan itibarına gölge düşürmemeye gayret sar-
fetmek de görevlerimiz arasında bulunduğunu, buna zarar verecek bir gelişmeye göz yumma-
malıyız. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve devam ettirmek hepimi
zin asli görevidir. Bu anlayışa uymayacak hiçbir arkadaşımın olmadığına yürekten inanıyorum. 
Ama bunu söylemekle, bunu sağlamak ayrı ayrı şeylerdir. Alacağımız bu kararla, bunu sağla
ma konusunda olumlu sonuç alınabileceğini düşünmüyorum. Gerek bu milletvekillerimizin seçim 
bölgelerinde ve gerekse ülkemizin diğer bölgelerindeki insanlar bu bütünlük konusunda karar
lı ve samimidir. Buna aykırı faaliyetlerle her şekilde mücadeleye her zeminde hazırdırlar. Bu
nun gereği de yapılmaktadır. 

Hazırlık ve karma komisyonlarımızın alacağı dokunulmazlık kaldırılması kararı yargıyı 
da etkileyebilecek nitelikte olacaktır. Meclisimizin yargılamaya devam edilmesine olanak vere
cek bu kararı alırken, kamuoyu tarafından da doğru anlaşılamama ihtimali de gözönüne alın
dığında kamu vicdanında yanlış hükümler verilmesine, yanlış sonuçlara varılmasına neden olu
nabilecektir. 

Dosyada isimleri geçen milletvekilleri yukarıda da değindiğimiz gibi millî iradenin temsil
cileridir. Fezlekelere konu isnatlar genellikle ve ağırlıklı olarak sözlü beyanlara dayandırılmak
ta, kanıtları da ses kayıtları ile medyada yer verilmiş yazılar olarak görülmektedir. Her bölge
den milletvekillerinin beyanları ya da davranışları her zaman ve herkesçe beğenilmeyebilir, yanlış 
bulunabilir, suç olduğu da düşünülebilir. Bu gibi durumların zaman zaman da gündeme gele
bilmesi mümkün olmaktadır. 

İnkârı da yapılan bu münferit davranışların bölgedeki tüm insanları temsilcisiz bırakabi
lecek bir şekilde çözüme kavuşturulmaya çalışılmasının doğru olup olmayacağı konusunda ti
tiz olmalıyız. Oralarda yapılabilecek yeni bir seçimde ya da ara seçimde seçilecek temsilcilerin 
bizim belirleyebilmemiz veya istediğimiz yapı ve düşüncede insanları seçtirebilmemiz gibi bir 
konumumuz yoktur. 

Serbest iradeyi siyasî bir kararla etkisiz kılabilecek bir tutum belki biraz ağır bir uygula
ma olarak düşünülebilir. Bölgedeki insanlar yukarıda belirttiğimiz düşüncede yani' 'bölünmez 
bütünlükten" yanadırlar. Bunun aksi düşünülemez. Temsilcilerinin de bu anlayışa uygun düş
meyecek bir çizgide olabilmelerini kabul edemeyiz. Dolayısıyla da bölge halkını da bir zıtlaş
ma içerisine girmeye sevk edemeyiz. Seçimde gösterdikleri iradeye demokrasi içerisinde belli 
önemi ve saygıyı gösteregeldiğimiz inancının zayıflaması konuya yeni boyutlar getirebilir. 
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Anahatlarıyla belirtemeye çalıştığım bu düşüncelerle, bu aşamada dokunulmazlığın kal
dırılması yönündeki çoğunluk kararına katılamadığımdan işbu yazılı muhalefet şerhimi say
gıyla arz ederim. 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

Birinci Hazırlık Komisyonu Üyesi 

MUHALEFET ŞERHİ 

Muhtelif tarihlerde işlenen suçlar sebebiyle DGM savcıları yada genel mahkemelerde gö
revli savcılarımızca düzenlenerek gönderilen fezlekelere göre sanık durumunda bulunan bir kı
sım milletvekülerimizin dokunulmazlıklarının Anayasamızın 83 üncü maddesi delaletiyle kal
dırılması istenmektedir. 

Yapılan hazırlık toplantılarında ve de Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Kar
ma Komisyonumuz toplantılarında sonuç olarak alınan kararların Anayasamızın 83 üncü mad
desinin mana ve ruhuna uygun olduğuna inanmıyorum. 

Söz konusu maddenin açıkça tetkikinde de görüleceği üzere öncelikle milletvekilinin 
TBMM'deki söz ve davranışlarından dolayı "dokunulmazlığın" esas olduğunu anlamak gerekir. 

Oysa şu anda Komisyonumuzda bulunan fezlekelerde yer alan suçların hiçbirinin millet
vekillerinin meclis çalışmalarıyla ilgili olmadığı açıktır. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına konu 
olan suçlardan bir kısmı sahtekârlık suçlarını da içermektedir. 

Sahtekârlık suçunu defalarca işleyen bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmama-
sında kamu yararı yoktur. 

Bu nedenle Anayasamızın 10 uncu maddesinde belirlenen "Kanun önünde eşitlik" pren
sipleri ihlal edilmiştir. Zira bir taraftan sahtekârlık suçunu defalarca işleyenlerin ya da aynı 
mahiyetteki suçlan Meclis dışında işleyen Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkları dönem 
sonuna ertelenirken, bir kısım milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına 
karar verilmiş olması usul ve esas bakımından Anayasamızın 10 ve 83 üncü maddelerinde ifa
de edilen yasanın mana ve maksadına aykırıdır. 

Bu nedenle çoğunluk kararına muhalifim. 24.12.1993 
Cemal Şahin 

Ç o r u m 
• " TBMM Adalet Komisyonu Başkanı 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M..'M. (S. Sayısı: 616) 

İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Baklanda Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/745) 

T.C. 
Başbakanlık 16.9.1992 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü • 
Sayı: R02.0.PPG.0.12-304-22633 

Konu : İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın 
Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işlediği 
iddia olunan; İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası 
ile Adalet Bakanlığı*nın 7.9.1992 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.68.1992/31912 sayılı ya-
zısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 7.9.1992 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: 

B.03.0.CİG.0.00.00.02-U28.68.1992.31912 
Konu : İstanbul Milletvekili 

Hasan Mezarcının yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işlediği 

iddia olunan Hasan Mezarcı hakkında 5816 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri gereğince 
yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin, İstanbul Il'inden Milletvekili seçildiğinin 
anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen evrak, 
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının 13.7.1992 gün ve 1992/1354 sayılı fezlekesiyle alınmakla 
birlikte takdim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığı
nın kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 25.2.1994 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/745 
Karar No. : 188 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca, 13.10.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İstanbul Milletvekili 

Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si, Komisyonumuzun 11.11.1993 trihli toplantı gündemine alınmış ve İçtüzüğün 109 uncu mad
desine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, 2.12.1993 tarihli raporu ile İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına, bu nedenle hakkındaki ko
vuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Komisyonumuzun 17.2.1994 tarihli toplantısında, Hazırlık Komisyonu Raporu, Başbakanlık 
Tezkeresi ekinde sunulan dosya ve İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın yazılı savunması 
incelenmiştir. 

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının 13.7.1992 gün ve Hazırlık : 1992/1354 sayı ile ha
zırlanan dosyasında, İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Altıncı Uluslararası Bandırma 
Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivalinde insan hakları ile ilgili panelde, düzen ve Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunları, İnsan hakları konularını açıkladığı konuşmasında ve gazete demecin
de Atatürk'ün manevi şahsiyetini tahkir nitelikli sözler sarfetmek suretiyle 5816 sayılı Atatürk 
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia edilmektedir. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 83 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca milletvekillerinin, 
meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden, Genel Kurul 
tarafından ayrıca bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamaktan ve açığa vur
maktan sorumlu tutulamayacakları esastır. 

Karma Komisyon, incelemelerinde; Anayasanın 83Jincü maddesinde ifade edilen "doku
nulmazlık ilkesinin" milletvekillerinin yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini 
sağlamak amacıyla düzenlendiğini, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının onları 
imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını, ancak, demokrasinin ve 
düşünce özgürlüğünün Devleti yıkmak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılamayacağı 
gibi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, eşsiz kahraman, ulu önder Atatürk'ün aziz hatırasına 
karşı saygısızca davranmayı da mazur gösteremeyeceğini gözönüne almıştır. 

Karma Komisyon, İstanbul Milletvekili Hasan Mezercı'nm diğer dosyalarını da bu dosya 
ile birlikte değerlendirdiğinde, yaptığı her konuşmada, ulu önder Atatürk'e devamlı hakaret 
etme ısrarı içerisinde bulunduğunu tespit etmiştir. 

Karma Komisyon, hiçbir düşüncenin; Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti 
. ve ülkesi ile bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyet

çiliği, ilke ve inkılapları karşısında korunma göremeyeceği düşüncesinden hareketle; Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetinin korunması, kamu yararı ve kamu düzeni açısın
dan da gecikilmeksizin kararı yargı organlarının vermesinin doğru olacağı görüşünde birleş
miş ve İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın hakkında Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı
nın 13.7.1992 gün ve Hazırlık : 1992/1354 sayı ile açılan soruşturmanın bitirilebilmesi için ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
Şerif Ercan 

Edirne 

Üye 
Cemalettin Gürbüz 

Amasya 
(Muhalifim) 

Üye 
Erdal inönü 

tzmir 
(Muhalifim) 

Üye 
C Sadık Keseroğlu 

Sinop 
(Çekinserim) 

Üye 
Ali Yalçın öğütcan 

Adana 
Üye 

Baki TUğ 
Ankara 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 

Üye 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
(Müstenkifim) 

Üye 
Ekrem Ceyhun 

Balıkesir 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
(Müstenkifim) 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 

Üye 
Cemal özbilen 

Kırklareli 
Üye 

Bestami Teke 
Hatay 

Üye 
Şükrü Yürür 

Ordu 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN MEZARCI'NIN DOKUNULMAZLIĞININ 
KALDIRILMASI KARARI İÇİN MUHALEFET ŞERHİM 

İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcının birçok konuşması, başta büyük Atatürk olmak 
üzere Türkiye Cumhuriyetini kuranların temel fikirlerine ve amaçlarına karşı bir anlayış içinde 
olduğunu gösteriyor. Böyle bir anlayış benim siyasal görüşlerime taban tabana zıttır. İnanıyo
rum ki, toplumumuzun büyük çoğunluğunun sağlıklı değerlendirmesiyle de çelişmektedir. Ancak 
bu fikirlerin yanlışlığını göstermek, Milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmakla olmaz. 

Atatürk ve arkadaşlarının Türkiye'de gerçekleştirdikleri devrimlerin açtığı yolda yürüyen 
kuşakların yılmayan çabaları, bugün ülkemizde bütün kurum ve kurallarıyla işleyen bir çağ
daş demokrasiyi hayata geçirmektedirler. Böyle bir demokrasinin temel niteliklerinden biri olan 
düşünce özgürlüğü, tamamıyla karşısında olduğumuz fikirlerin bile söylenmesine izin vermekle 
kendini gösterir. Bu nedenle İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın dile getirdiği ters fikirler 
yüzünden dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı oy verdim. 

Erdal İnönü 
İzmir 
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