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I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KAĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili İrfan Köksalan'ın, Ankara'da düzenlenen gösteri 
yürüyüşü ve sonrasında gelişen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Yatağan Termik Santralı için alı
nan kararlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Veysel Atasoy'un cevabı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Suriye'ye gidecek olan İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin dönüşüne 
kadar, İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1328) 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'in 
dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekâlet 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1329) 
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3. — Avusturya'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet Kâzım Dinç'in 
dönüşüne kadar, Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın vekâ
let etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1330) 458 

4. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, açık bulunan komisyon sözcülü
ğüne İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın seçildiğine ilişkin tezkeresi 
(3/1341) 458 

5. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin ibadete 459:468, 
açılmasıyla ilgili kanun teklifinin (2/30) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 476:477, 
önergesi (4/294) 608:613 

458 
458 

V. - ÖNERİLER 

A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — TBMM 74 üncü kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramının kutlanması amacıyla yapılacak görüşmeler için Genel Kurulun top
lanma gün ve saatine ilişkin Danışma Kurulu önerisi . 458:459 

2. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunla
rında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Plan ve Bütçe Komis
yonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanması için Komisyona tavsi
yede bulunulmasına ilişkin DYP Grubu önerisi 459 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 468,477,520 

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 Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin 
Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 
1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a linçi Ek) ' 468 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/343) (S. Sayısı: 71) 468:469 

469 
3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 

İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sa- ^ g 
yısı: 139) 

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

6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rızâ Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sa
yısı: 283) 

- 4 4 2 -

469 



T.B.M.M. B:89 13.4.1994 0 : 1 

Savfa 
7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Millevtekili Turhan Ta

yan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve Özel Radyo -
Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletveki
li İstemihan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının 
Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 469:476, 
2/745) (S. Sayısı: 356) 477:554 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 555 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 555 

1. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut-Ergazi 
ile Bahçekapı mahalleleri arasındaki E-5 Karayolu üzerine üst geçit yapılması
na ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı 
cevabı (7/2202) 555:556 

2. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Eskişehir-Etimcsgut 
yol kavşağı düzenlemesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Kumbarcıbaşf nın yazılı cevabı (7/2203) 

3. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, muhtarların bazı so
runlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/2380) 

4. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Yenikent-
Erkeksu mahallesinin telefon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Mehmet Köstepe'nin yazılı cevabı (7/2825) 

' 5. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, E-5 karayolu Polat-
lı-Sivrihisar kavşağına kadar çift yol yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2876) 

6. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in,Nallıhan karayolları 
şantiyesinin şeflik veya şube müdürlüğü olarak teşkilatlandırılmasına ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7 
/2880) 

7. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in,Nallıhan İlçesinden 
geçen karayollarının çift yönlü olarak düzenlenmesine ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2881) 

8. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Niğde-Fesleğen Köy yolunun 
asfaltlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Baka
nı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3089) 

9. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor-Koop'a bağlı kooperatiflere 
ve yönetimlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce
vabı (7/3125) 

10. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Yeşilhisar'da eski eser tes
cilli bir hamamın belediye tarafından yıktırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3140) 
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11. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Mcrkez-Aşağıakın 

Köyünün içme suyu dağıtım şebekesinin yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet 565-566 
Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3379) 

12. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Bpzkandak 
Köyü ile Kızılkaya arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet . 
Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3382) 5 6 6 

13. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Çağlu Köyü 
ile Karaman-Karapınar arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3389) 566:567 

14. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı Yuvatepc-Ka-
rapınar yolunun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/3401) 

19. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin İller Banka
sına olan borçlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kum-
barçıbaşı'nın yazılı cevabı (7/3609) 

23. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat-Sorgun, Gelingüllü 
Barajı su toplama havzasında bulunan Esenli Kasabasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3737) 

567:568 

15. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Salur Köyü 
ile Ekinözü ve Kızık arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3409) 568 

568:569 

16. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Yeşildere 
beldesine giriş ve çıkışlardaki kayaların oluşturduğu tehlikeye ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın-yazılı cevabı (7/3481) 

17.•— Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'ı Mersin'e bağlayacak 
olan Mara yolunun yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/3484) 569 

18. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, DSİ'de çalıştırılan geçici 
işçilere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbarcıbaşı'nın 569-570 
yazılı cevabı (7/3497) 

570:572 

20. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz'ün, Tokat Havaalanının açıl
mamasının nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstcpen'in 
yazılı cevabı (7/3705) • 572:573 

21. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Tokat-Çat İlçesinin bazı 
sorunlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/3706) 573:574 

22. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir özel T-V kuruluşu 
tarafından Bosna-Hersek için toplanan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu 574-575 
ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/3729) 

575:576 

24. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, görevden alınan bazı rek
törlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı 
(7/3744) 576:578 
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25.— İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince 
yapılan bir ihaleye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce
vabı (7/3753) 

26. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Beton Travers Fabrika
sına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı 
(7/3898) 

27. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, P.T.T. tarafından Rize İlinde ya
pılan yatırımlara ilişkin soru ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı 
cevabı (7/3959) 

28. — Bayburt Milletvekili Bahâttin Elçi'nin, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü bünyesindeki geçici işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/4000) 

29. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Tavşan
lı'ya bağlı Doğanlar ve Üyücek köylerinin yol ve kanalizasyon sorunlarına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/4011) 

30. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşan-
lı'ya bağlı Avcılar ve Elmalı köylerinin yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/4012) 

31. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Tavşan
lı'ya bağlı Ovacık ve Çaldibi köylerinin yol su ve kanalizasyon sorunlarına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/4013) 

32. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşan-
h'ya bağlı D. Hüseyinpaşa ve Şahmelek köylerinin yol ve kanalizasyon sorun
larına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/4014) 

33. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşan-
lı'ya bağlı Köseler ve Akçaşehir köylerinin yol, içmesuyu ve kanalizasyon so
runlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/4015). 

34. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Simav'a 
bağlı bazı yerleşim birimlerine telefon verilmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/4017) 587:588 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşan-
lf ya bağlı Ovacık, Doğanlar ve Üyecek köylerine otomatik santral verilmesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/4018) 588:589 

36. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşan-
h'ya bağlı Elmalı ve Şaplıdere köylerine otomatik santral verilmesine ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/4019) 589:590 

37. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Simav'a 
bağlı Koyunoba, Aksaz, Sarkatlar ve Dereyüzü köylerinin yol ve içme suyu so
runlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/4025) 590:591 
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38. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Simav'a 
bağlı Sarıçam ve Kiçir köylerinin içme suyu ve yol sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç 'm yazılı cevabı (7/4026) 591:592 

39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Simav'a 
bağlı Yavu, Ahmetli, Maden ve Ihlamur köylerinin içme suyu ve yol sorunla
rına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/4027) 59z:5J3 

40. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Şapha-
ne'ye bağlı Gürkuyu, Kızılkoltuk, Gaipler ve Karakür köylerinin su ve yol so
runlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/4028) 593:594 

41. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Simav'a 
bağlı Yavû, Ahmetli Koyunoba ve Y. Dolaylar Köylerine otomatik santral ya
pılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı 
(7/4030) 594:595 

42. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Şapha-
ne'ye bağlı Gürkuyu Köyüne telefon santral yapılmasına ilişkin sorusu ve Ulaş- aç
tırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/4031) 

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğüne bağlı işyerlerinde geçici işçi statüsünde çalışan kişilerin işine son ve
rildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbarcı-
başı'nın yazılı cevabı (7/4036) 

49. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, D.D.Y. Genel Müdürlüğü ta
mir atölyesine ilişkin sorusu ye Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı 
cevabı (7/4167) 

595:596 

44. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Ankara Büyükşehir Bele
diyesince Eryaman Güzelkentte yapılan bir ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiası
na ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4053) 597 

45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, PTT dağıtıcıları ve Hat bakı
cılarının izinlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in ya
zılı cevabı (7/4083) ' 5 9 8 

46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli-Merkez Uzuntarla 
otomatik telefon santraline ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köste
pen'in yazılı cevabı (7/4085) 599 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş 
Andırın İlçesinde binaları tamamlanan santrallare ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/4124) 599:600 

48. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Şırnak-Güçlükonak İlçesine 
bağlı bazı köylerin güvenlik güçlerince basıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4149) 600:601 

601:602 

50. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, AŞOT'un hizmete ne za
man açılacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı 
cevabı (7/4183) ' 602:603 

- 4 4 6 -



T.B.M.M. B : 8 9 13.4.1994 0 : 1 

Sayfa 
51. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Anadolu liselerinde nakil öğ

renci yığılması olup olmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4199) 603 

52. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Gediz'e 
bağlı Bazı köylerin okul ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nev- 603-604. 
zat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4225) 

53. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığın bütçe-dışı kay
naklarından Bilecik'e ayrılan ödeneklere ilişkin sorusu ve. Millî Eğitim Bakanı 
Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4236) 604:605 

54. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Mesleki ve Teknik Öğretim 
Kurumlarında kültür dersleri öğretmenlerine verilen özel hizmet tazminatının 
kaldırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
yazılı cevabı (7/4249) 605:606 

55. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, okuldan uzaklaştırılan bir 
Kara Harp okulu öğrencisine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet 
Gölhan'm yazılı cevabı (7/4254) 606-607 

© 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Bosna-Hersek'te cereyan eden son olaylar hakkında gündem 
dışı açıklamada bulundu; Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet 
Dökülmez, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Uşak Milletvekili Fahri Gündüzde aynı konuda, 
grupları adına, görüşlerini açıkladılar. 

Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Karabük Demir - Çelik İşletmelerinin; 

Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, PETLAS A.Ş.'nin, 

Kapatılacakları iddialarına ilişkin gündem dışı konuşmalarına Devlet Bakanı Ali Şevki Erek 
cevap verdi. ' 

Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru da, ülkemizin içinde bulunduğu bugünkü duruma ilişkin 
gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek'in, Anayasa; 

Kars Milletvekili M. Sabri Güner'in de 10/4 esas numaralı Meclis Araştırma, • 

Komisyonları üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Danışma Kurulunun: 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, 213 esas numaralı raporunun gündeme alınarak 
Genel Kurulun biglisine sunulmasına; 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmı
nın 123 üncü sırasında yer alan, "Esnaf ve Sanatkârların Sorunları" konusundaki (10/169) esas 
numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmclerinin, Genel Kurulun 19.4.1994 Salı günkü 
birleşiminde ve bütün işlerden önce yapılmasına; 

Genel Kurulun, 13.4.1994 Çarşamba ve 14.4.1994 Perşembe günleri 20.00 - 24.00 saatleri 
arasında da çalışmalarını sürdürmesine ve 13.4.1994 Çarşamba günü sözlü soruların görüşülme
mesine, 

İlişkin önerileri kabul edildi. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Genel Kurulun bilgisine sunulması kabul edilen 
213 esas numaralı raporunun okunması, Komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından ileriki birleşimlere ertelendi. 

TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk Başkanlığında bir Parlamento heyetinin, Fransa Millet 
Meclisi Başkanının vaki resmî davetine icabet etmesine ilişkin, Başkanlık; 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun Viyana'da yapılacak 37 nci dönem 
toplantısına: 

13 - 15 Nisan 1994 tarihlerinde Sağlık Bakanı Mehmet Kâzım Dinç'in; 

16-22 Nisan 1994 tarihlerinde de Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Daimi Temsil
ci Büyükelçi Figen Ok Başkanlığında, Hükümeti temsilen katılacak heyete Kırklareli Milletvekili 
ve İçişleri Komisyonu Başkanı Ahmet Sezai Özbek'in iştirak etmesine ilişkin, Başbakanlık, 

Tezkereleri kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın (3/540) '(S. Sayısı : 579), (3/432) (S. Sayısı : 580) 
ve (3/640) (S. Sayısı: 617) ile; 
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Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in (3/975) (S. Sayısı : 581)* (3/643) (S. Sayısı : 
582) (3/365) (S. Sayısı: 583), (3/313) (S. Sayısı: 584) ve (3/260) (S. Sayısı: 585), 

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının, milletvekilliği sıfatlarının sona ermesine kadar 
ertelenmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon rapor
ları okundu; İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre, 10 gün içinde itiraz edilmediği takdirde, rapor
ların kesinleşeceği açıklandı. 

Refah Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Bos-
na-Hersek'teki son gelişmeler ve Gorajde'ye yapılan saldırılar (8/42); 

SHP Grubu adına, Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Grup Başkanvekil: 

leri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'in, Bosna, 
Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri (8/43), 

Konusunda birer genel görüşme, açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergelerin, gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Refah Partisi Grubuna ait olup, açık bulunan Anayasa Komisyonu Üyeliğine, Grubunca aday 
gösterilen Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün; 

Açık bulunan ve bağımsızlara düşen İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliğine de, 
Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış, 

Seçildiler. 

13 Nisan 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 18.33'te birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Kâtip Üye 

O 

ı 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
13.4.1994 ÇARŞAMBA 

Tasarı 
1. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/681) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.4.1994) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının, ülkemizde uygulanan seçim sis

temi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.1994) 

•®< 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER: Kadir Bozkurt (Sinop), Abbas İnccayan (Bolu) 

— O - — • . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşimini açıyorum. 
III. - YOKLAMA 

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

(Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — Ankara Milletvekili İrfan Köksalan 'in, Ankara 'da düzenlenen gösteri yürüyüşü ve son

rasında gelişen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bugün, iki arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim; yalnız, 

sayın konuşmacılardan ve cevap verecek sayın bakanlardan istirhamım, kendilerine tanınan süreyi 
aşmamalarıdır. Zira, Danışma Kurulunda alınan karar gereğince, bu gece saat 24.00'e kadar çalı
şacağız ve kanunları görüşeceğiz. O nedenle, arkadaşlarımın bana yardımcı olmalarını rica ediyo
rum. 

tik sözü, 10.4.1994 Pazar günü, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, ülkemizin muhtelif 
yerlerinde yapılan gösterilerle ilgili olarak Ankara Milletvekili Sayın İrfan Köksalan'a vereceğim. 

Buyurun Sayın Köksalan. 
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi 

sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
Sayın Başkan, bugün bana gündem dışı söz verdiğiniz için size özellikle teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, 10 Nisan 1994 Pazar günü, özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük 

şehirlerimizde -özellikle Ankara'da- bugüne kadar alışagelmediğimiz bir manzarayla karşılaştık. 
Tabiî, hepiniz bu görüntüleri televizyonlarda gördünüz ve ertesi günüde, gazetelerde okudunuz; 
ama ben, Atatürk Bulvarından aşağı doğru inerek, bu olayların içinde yaşadım. Bu görüntüleri 
sizlere dilimin döndüğü kadarıyla tasvir etmeye çalışacağım. Yalnız, eğer, tavsif etmek icap eder
se, tek kelimeyle dehşet vericiydi, tek kelimeyle utanç vericiydi ve hicap duyulacak bir olaydı. 
Herhalde, yetmiş sene, seksen sene evvel bu topraklar için şehit düşen, gazi olan ecdatlarımız kal
kıp bu olayları görselerdi, o görüntüler karşısında utanır ve tekrar yerlerine dönerlerdi, kemikleri 
sızlardı o insanların. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar tek tek, kendiliğinden ve tesadüfen bir araya gelmiş insanlar de
ğildi; inanınız, en küçük grup'50-100 kişilikti. Bunların içinde, tesettürlü genç kız çocukları ile 
saçlı sakallı, takkeli, sarıklı karanlık insanlar vardı ve ellerinde Türk Bayrağının dışında her türlü 
bayrak vardı; ama Türk Bayrağı yoktu. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Nasıl yoktu? Sen Türk Bayrağını tanımlıyor musun?! 
İRFAN KÖKSALAN (Devamla) — Ellerinde yeşil kumaşlı hilal bayraklar, ellerinde tevhit 

kelamı yazılı şeriat bayrakları ve tabiî Refah Partisinin ve Milliyetçi Hareket Partisinin bayrakları 
vardı. 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Şeriat bayrağı diye bir şey yoktur! 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İRFAN KÖKSALAN (Devamla) — "Allahüekber" gibi güzel bir kelamı dahi saptırarak, 

haykırarak, höykürerek, koro halinde, çirkinleştirerck okuyorlardı. 
Ülkeyi niye bu hale getirdik?.. Dini, rey için istismar ederek ülkeyi bu hale getirenlere hediye 

etmek lazım bunu; Türkiye'yi karanlığa' götürmek isteyenlere hediye etmek lazım bunu.. 
Tabiî, o gece bir televizyon kuruluşunun, Gorojde olayını bahane ederek bu insanları tahrik 

ettiği hepinizce malum. 
Bu insanlar evvela Birleşmiş Milletler binasının önüne geldiler, oradan TRT binasının önüne 

geldikten sonra Amerikan Büyükelçiliğinin binasının camlarını kırdılar; ama bu da yetmedi, gün
lerden pazar olmasına rağmen, Büyük Millet Meclisinin kapısına dayandılar. Acaba pazar günü 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapısında ne bekliyorlardı, ne almak istiyorlardı?.. Bu da yetme
di ve Doğru Yol Partisi Genel Merkezine yöneldiler. 

Değerli arakdaşlarım, buraya, 21 Ekim Seçimleri sonrası gelen 450 milletvekilinin her biri bu 
olayı kınamak mecburiyetindedir. Eğer, burada milletvekili olabilmek için şeref ve haysiyeti üze
rine ettiği yemine sadıksa, herkesin bunu kınamak mecburiyeti vardır. Ne diyoruz?.. "Demokratik 
ve laik cumhuriyete..." Bu olayın demokratik ve laik cumhuriyetle alakası var mı?! "Atatürk ilek 
ve inkılaplarına..." diyoruz... Olmadığı kesin. "Ülkenin huzur ve refahı..." diyoruz. İşte, ülkenin 
huzur ve refahını hedef alan hareketler ve daha da yetmedi, "Vatanın ve miletin bölünmez bütün
lüğü..." Kim çıkardı, bir tarafta laikler, bir tarafta Müslümanlar?.. Yani, "demokratik ve laik cum
huriyete sahibim" diyen insanlar Müslüman değil mi?! Kim çıkarıyor, hangi maksatla çıkarıyor 
bunları?!. Bana göre, bunu çıkaranların dinle alakası yok; bunlar dini de istismar ediyorlar, bunlar 
dine de zarar veriyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Son cümleleriniz için sürenizi uzatıyorum efendim; buyurun. 
İRFAN KÖKSALAN (Devamla) — Kur'anı Kerim'de en büyük ceza, Tövbe Suresinde, Al

lah'a şirk koşanlar için verilmiş ve Yüce Allah Tövbe Suresinde, besmeleyle bile başlamıyor. İşte, 
laikler ve Müslümanlar diye laik insanları Müslüman saymayanlar, Allah'a şirk koşanlardır, en 
büyük ceza da onlaradır zaten. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, Türkiye'yi parçalamaya, bölmeye yönelik hareketlerdir. Bu 
topluluğun içerisinde bayrağı görülen parti mensuplarının, bu yüce kürsüye, bu Yüce Meclisin hu
zuruna çıkarak bu olayı kınamalarını ve bunlarla alakalarının olmadığını açıkça beyan etmelerini 
istiyorum. Bunu yapmadıkları takdirde, bu töhmetin altında kalacak ve ezileceklerdir. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP, ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köksalan. 
2. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer 'in, Yatağan Termik Santralı için alınan kararlara iliş

kin gündem dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un cevabı 
BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı, Muğla Milletvekili Sayın Nevşat Özer'e, Yata

ğan Termik Santralıyla ilgili olarak veriyorum. 
Sayın Özer, lütfen, 5 dakikayla kısıtlı olduğunuzu dikkate alın. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin hemen başın

da, hepinizi en derim saygılarımla selamlıyorum. Bana bu güzel fırsatı veren Değerli Başkanıma 
da ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. 

Değerli milletvekilleri; ülkemizin ve dünyamızın son günlerde yaşamakta olduğu önemli 
olaylar içerisinde, benim de bir bölgesel konuyu - ülkem adına önem atfederek- getirmiş olmam, 
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diğer konuların yanında belki biraz daha hafif görülebilir; ancak, ikibuçuk yıla yakın zamandan 
beridir, Hükümet indinde, ilgili Bakanlık indinde, ilgili Genel Müdürlük indinde muhtelif defalar 
bu konuyu gündeme getirmiş olmama rağmen, ne Hükümetten ne de ilgili Bakanlıktan hiçbir 
doğru cevap alamadığımı ayrıca, aldığım cevapların da, verilen sözlerin de yerine getirilmediğini 
teessürle ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Muğla İlimizde üç tane termik santral hizmet görmektedir. Bu üç 
santralın Yatağan'da bulunanı 3X210 Megavat, henüz deneme aşamasında olan Kemerköy Santra
lının da 3X210 Megavat ve üçüncüsü olan Yeniköy Termik Santralının da 2X210 megavat gücün
de olduğunu hepiniz bilmektesiniz; ancak, burada dile getireceğim konu Yatağan Termik Santra
lıyla ilgilidir. 

1980'li yılların başında hizmete açılan Yatağan Termik Santralımız, o günden bugüne hizme
tini sürdürmektedir; ancak, geliniz görünüz ki, kullandığı proses itibariyle, kullandığı kömür itiba
riyle, kükürt ve diğer kirli ve zehirli gaz yönlerinden zengindir. Yatağan Termik Santralımız, çev
remize, insan sağlığımıza, tanmımıza ve ormanlarımıza önemli zararlar vermektedir. Bu yönde 
müteaddit defalar önemli öneriler getirmiş olmama rağmen, ikibuçuk yıldan beridir, henüz hiçbir 
aşama kaydedilememiştir. 

Enerji, vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Termik santrallara dayalı enerji tesisleri kurarken; bunlar, 
enerji kaynağı, ekonomi ve çevre faktörü gözden kaçırılmadan kurulması lazım gelen yatırımlar 
olmasına rağmen, bugün, Yatağan Termik Santralında bu noktaya gelindiğinden mütevellit, bu 
yönde herhangi bir beyanda bulunmam doğru olmayacaktır. Ancak, Yatağan Termik Santralımız
da 1 000 işçi, yine Yatağan Termik Santralımıza materyal hazırlayan Güney Ege Linyit İşletmele
rimizde de 2 500 işçi çalışmaktadır. Dolayısıyla, hem GLİ'de hem de termik santralda çalışan iş
çilerimizin ahenksizliği, uyumsuzluğu, huzursuzluğu gözden kaçmamaktadır. 

Öncelikle, termik santralda meydana gelen huzursuzluktan bahsetmek istiyorum. Termik 
Santralda çalışan işçilerimiz ve diğer ilgililerin tamamı özelleştirme çalışmaları yüzünden huzur
suzdurlar; ancak, daha önemlisi, termik santralın kapatılması konuşundur. . • -

Aydın Bölge İdare Mahkemesi, 9.12.1993 gününde Yatağan Termik Santralının kapatılması
na karar vermiştir. Bu karar, 60 gün içerisinde uygulamaya konulmak üzere beklemeye alınmış 
ve nihayet Türkiye Cumhuriyetinin 50 nci Hükümeti tarafından, 24 Mart 1994 günü, Yatağan Ter
mik Santralı kapatılmıştır. Ancak, yargı kararının uygulandığı Yatağan Termik Santralının, geçti
ğimiz onbeş gün içerisinde tekrar açıldığını gözlemekteyim. Dolayısıyla, hukukun içerisinde kala
rak yargı kararlarına uyduğunu iddia eden bu Hükümetin, çok kısa bir süre içerisinde bu santralın 
hem kapatılmasını hem de açılmasını nasıl yaptığını bir türlü değerlendiremiyorumi Sayın Hükü
met yetkilileri ve Sayın Bakanımız, bize bu yönde aydınlatıcı bilgi verirlerse, memnun olacağımı 
huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, yine, Hükümetimizin bir üyesinin... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Son cümlelerinizi söylemeniz için süreyi uzatıyorum... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Hayhay, toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Hükümetimizin bir üyesinin yargı kararı muvacehesinde Yatağan Termik Santralının kapatı

lacağına dair, tüm basında yayımlanan beyanatları vardır. Yine, arkasından, mezkûr bakanın, se
çim içerisinde santralın kapanacağını iddia eden bakanın, termik santralın açılacağı yönünde be
yanlarının olduğunu teessürle görmekteyim. Acnak, Anavatan Partisi ve ben, hiçbir zaman, termik 
santralların kapatılması yönünde beyanatta bulunmadık. Enerji darboğazına girildiği bugünlerde, 
termik santralın daima açık kalmasının doğru olacağını ve bu yönde iddialarda bulunduğumuzu 
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huzurlarınızda ifade ediyorum. Acnak, yargı kararlarına uyulduğunu iddia eden, hukukun üstünlü
ğünü iddia eden hükümetimizin, maalesef, Yatağan Termik Santralını 24 Martta evvela kapatmış 
olduğunu; ancak, yine mahalli gazetelerden bölgesel bir yayın organı olan Hamle Gazetesinden 
aldığını bilgiye göre 8 Nisanda işçilerin vilayete, yürüdüğünü, 9 Nisanda da termik santralın açıldı
ğını sevinçle, önemle öğrenmiş bulunmaktayım. 

Hukuk içinde kalan Hükümetimizin, Aydın Bölge İdare Mahkemesi kararına göre bu santralı 
nasıl kapattığı ve nasıl açtığı hususunda Sayın Bakan bize bilgi verirse, memnun olacağımı huzur
larınızda ifade ediyorum. Ayrıca, Sayın Bakan -fırsatı olursa- GLÎ'nin TEK'le birleştirilmesi yö
nünde, bu merkezde vereceği karar hakkında da Genel Kurula ve bizlere bilgi verirse, kendilerine 
teşekkür edeceğimi huzurlarınızda ifade ediyorum. 

Sayın Başkanıma da, bana bu güzel fırsatı verdiği için teşekkür ediyor, Yüce Heyetinize say
gılar sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum. v 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Sayın Vey-

sal Atasoy, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) - Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği ve kamuoyuna da intikal ettiği gibi, Yatağan Termik 
Santralı, İzmir'de oturan iki avukatın müracaatı üzerine, Aydın İdare Mahkemesi tarafından ka
patılmıştır. Bakanlığımın ilgili kuruluşu olan TEK Genel Müdürlüğü de, bu yargı kararma uyarak 
faaliyeti durdurmuştur. Ancak, ortaya vahim bir tablo çıkmıştır : Sayın Nevşat Özer'in memleke
tinde halkımız tepki göstermektedir; Santralın çalışmamasından dolayı tepki göstermektedir... Sa
yın Nevşat Özer'in seçim bölgesi olan Muğla'nın Bodrum halkı, turizmle iştigal eden kişiler tepki 
göstermektedir; yine, aym seçim bölgesinde yer alan Marmaris'teki vatandaşlarımız tepki göster
mektedir; yine, elektrik açığından dolayı meydana gelen elektrik kısıntılarından etkilenen ve ihra
cat taahhüdü altına girmiş Denizli'deki sanayicilerimiz tepki göstermektedir, yine aynı şekilde, 
elektrik kısıntılarından etkilenen İzmir'deki sanayi ve ticaret erbabı tepki göstermektedir... 

Yargı kararının uygulanmasıyla, yürütmenin durdurulmasıyla telafisi mümkün olmayan za
rarlar meydana gelmiştir. Bütün çevre halkının, odaların ve çeşitli kurum ve kuruluşların Bakanlı
ğa müracaatı, TEK'e müracaatı ve diğer mercilere müracaatı üzerine Bakanlar Kurulu konuyu ele 
almış, bir prensip kararı çerçevesinde santralın açılmasını istemiştir. Burada kesin bir zaruret var
dır. 

Şimdi, Sayın Özer'in konuşmasını ben burada ibretle dinledim. Sayın Özer'i, tamamen çeliş
kiler içinde, tamamen kendisiyle kavga eder tarzda bir konuşma ve üslup içinde gördüm. Eğer, Sa
yın Özer, "bu santral açılmamahdır" diyorsa, bunu burada net olarak söylemeli. "Neden mahkeme 
kararma uyulmadı? Neden açıldı?.." diyor... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Bakan, yargı kararını ne yaptınız? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) - Efendim, 

yargı kararını izah ediyorum... Yargı kararı, Muğla'da, İzmir'de, Denizli'de, Aydın'da telafisi 
mümkün olmayan zararlara yol açmaktadır. 

Şimdi, santral neden kapatılmıştır?.. Santral, ruhsatı olmadığı için kapıtlmıştır. Yani, ondört 
senedir ruhsatsız çalışan bir santralın, ruhsatı olmadığı -Türkiye'deki hiçbir santralın da ruhsatı 
yoktur- yeni anlaşılmıştır. TEK Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız, ruhsat işlemlerini süratle ta
mamlamış bulunmaktadır. 

İkincisi, Sayın Özer, "ormanlara zarar verdiğini" söylemektedir. Bildiğim kadarıyla, Sayın 
Özer, geçmiş iktidarlar döneminde, milletvekili olmadan önce Orman Genel Müdürü idi. Bakınız, 
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İzmir'deki iki avukat "bu santralın zarar verdiğini" söyleyerek dava açabiliyor... Maçlem ormanla
ra bir zararı vardı, bunu tespit ettiniz, ispatladınız; o zaman, sorumlu bir kişi olarak niye bir işlem 
yapmadınız?! 

Santralın, elbette ki desülfürizasyon bacasına ihtiayacı vardır. Ondört yıldır faaliyet gösteren 
bu santrala desülfürizasyon bacası yapılması için ve diğer santrallara da aynı şekilde desülfürizas
yon bacası yapılması için, bu Hükümet döneminde teşebbüse geçilmiş ve bu da uygulamaya so
kulmuştur. 

Santralın zehir saçtığı, radyasyon saçtığı gibi iddialar tamamen asılsızdır ve uydurmadır. Tür
kiye'nin en yetkili bilim kuruluşunun bu konuda raporu vardır. Durumu Genel Kurulun takdirleri
ne arz eder, hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, burada gündem dışı bir konuşması sırasın

da, Ankara Milletvekili Sayın İrfan Köksalan, Partimize hitaben, İstanbul'da ve Ankara'da yapı
lan gösterilerde Refah bayraklarından bahsetmiş ve "buraya gelip açıklamada bulunsunlar" diye 
ifadede bulunmuştur. O bakımdan, müsaadenizle, açıklamada bulunmak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şener, gündem dışı konuşmalarda, bir milletvekilinin bu sözü üzerine, 
söz verip, tekrar açıklama yapma hakkı tanınması, İçtüzükte, bize verilmemiştir. Velakin, bunun 
dışında, dün Sayın Grup sözcünüzün, konuyla ilgili görüşme yaparken, zabıtlara geçecek şekliyle, 
"bizim partimizin bir ilgisi yoktur" diye de bir ifadesi var. Bu ifade zabıtlara da geçti; ama, siz yi
ne ısrarla burada konuşma yapmak istiyorsanız; usulü şekliyle bir gündem dışı konuşma da siz 
alır, onu zabıtlara geçirirsiniz. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi, zabıtlara geçirmek için 
söz istiyorum... , 

BAŞKAN — Efendim, dün kendi sözcünüz zâten söyledi; herhalde, işlerinizin çokluğu nede
niyle kendi sözcünüzü burada takip etme imkânınız olamadı ve bugün tekrar müdahale etme ihti
yacını duydunuz. Sayın sözcünüz dünkü konuşması sırasında söylediler. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan... (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim!.. Grup başkanvekiliniz konuşuyor, kendilerini dinliyo

rum... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, dün sözcümüz söylediği halde konuşmacı 

aynı konuyu buradan tekrar söylüyorsa, arkasından bunun da tavzih edilmesi lazımdır... (RP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — O, Başkanlığın sorunu değil, o, sayın milletvekilinin takdiridir. Bakın, buna 
rağmen, çok geniş yüreklilikle, zabıtlara bir kere daha geçirmek bakımından, sözcünüzün söyledi
ğini Başkan olarak ifade ediyorum. Bana teşekkür etmeniz lazımken, arkadaşlarınızla beraber yan
lış bir yorumda bulunuyorsunuz. 

Sayın Şener, buyurun efendim, mesele anlaşıldı... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, tarafsız değilsiniz. 
BAŞKAN — Efendim, taraf tutsam, bunları zabıtlara geçirmem... Sizden önce zabıtlara ge

çirdim.. Lütfen buyurun efendim! 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — O zaman, ben söylemeden önce niye geçilmediniz! Ben 

burada makul bir şekilde konuyu izah etmeye çalışıyorum... 
BAŞKAN — Sayın Grup Başkanvekili, burada Meclisi idare eden Başkanın-görevi, milletve

killerinin konuşmalarını yorumlamak değildir! Buyurun yerinize!.. (RP sıralarından "Bağırma!" 
sesleri, gürültüler) 

Yerinize buyurun! 
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ALİ OĞUZ (İstanbul) — Böyle konuşamazsın; tarafsız olmalısın! 
BAŞKAN — Ali Bey, bir sıkıntınız mı var?! Nedir efendim?! 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Tarafsız olmalısın! 
BAŞKAN — Yani, sizin söylemenizle mi ben tarafgir oluyorum... Çok yanlış!., Hiç yakıştı

ramadım efendim. 
Sayın Başkanvekili yerinize buyurun!... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Ben makul bir şekilde izah etmeye çalışıyorum, siz ise 

makul bir üslup kullanmıyorsunuz, orada taraflı davranıyorsunuz! 
BAŞKAN — Ben de zaten makul bir üslupla size cevabını verdim. O şekilde bağırmakla da 

beni yıldıramazsınız, korkutamazsınız! Yerinize buyurun!.. (RP sıralarından gürültüler) 
Efendim, yerinize buyurun! 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Her zaman böyle yapıyorsun! Hiçbir zaman böyle yapa

mazsınız! 
BAŞKAN — Siz de her zaman böyle yapıyorsunuz! 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Bir daha aynı üslubu takınmayın; size yakışmıyor! 
BAŞKAN — Sayın Grup Başkanvekili, hiç yakışmıyor. Buyurun, yerinize oturun! Benim üs

lubum hakkında konuşma talep ederseniz, o hakkı da size veririm!.. Oturun!.. 
Değerli milletvekilleri, biraz önce gündem dışı konuşma yapan Sayın Köksalan'ın konuşma

sıyla ilgili olarak, Sayın Muharrem Şcmsek'ten de Başkanlığımıza bir pusula gelmiştir. Sayın 
Şemsek, bu pusulada şunu ifade ediyor : "Ankara Milletvekili Sayın İrfan Köksalan konuşması 
sırasında, MHP'yi açıkça ifade ederek, 'Türkiye'yi karanlığa götüren kuruluşlar, utanç verici, hi
cap verici...' gibi, aşağılayıcı ifadeler kullanmış ve MHP'nin ve milletvekillerinin açıklama yap
masını istemiştir. 

Durumu açıklığa kavuşturmak için söz talep ediyorum." 
Aynı gerekçeyle, gündem dışı bir konuşmada sarf edilen sözlerle ilgili tekrar söz veremediği

mizi sayın milletvekilinin bilgisine sunuyorum. 
Bu konuda bir açıklama yapma arzunuz varsa, siz de usulü dairesinde Başkanlığa müracaat 

eder, gündem dışı bir konuşma talep edersiniz, Başkanlık da takdiri içerisinde size bu hakkı verir. 
Bu şekilde, zabıtlara da geçmiş oldu zaten. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, bu gündem dışı konuşma üzerinde, bu
gün için gündem dışı söz talep ediyorum. 

BAŞKAN — Maalesef, efendim, bugün iki arkadaşıma gündem dışı söz vereceğimi başta ifa
de etmiştim; gündem dışı konuşmalar da tamamlandı. 

Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. ; 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şemsek. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Müsaadenizle, bir cümleyle... 
ALİ OĞUZ (İstanbul)—Tutumunuz keyfîdir Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz Sayın Oğuz; arkadaşımı dinliyorum. Müsaade 

eder misiniz... 
ALİ OĞUZ (İstanbul)—Keyfî davranıyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, siz mi idare edeceksiniz ben mi idare edeceğim?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Ortalığı karıştıran sizsiniz. 
BAŞKAN — Bir kere, Meclis Başkanlığıyla konuşma adap ve usullerine riayet etmiyorsu-
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nuz. Siz, Grup Başkanvekili olarak, benden söz talep ettiniz.... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sözümü bitirmeme müsaade edin. 
Siz, Grup Başkanvekili olarak, benden söz talep ettiniz, ben size sözü verdim, sizi sükûnetle 

de dinledim, cevabını da verdim. Ayrıca, bu cevaba ilave olarak, grup sözcünüzün dün bu hususu 
zabıtlara geçirdiğini de iafade ettim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Grup sözcümüzün dünkü ifadeleri ayrı bir konu Sayın 
Başkan. 70 inci maddede, gündem dışı konuşmada.... (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bakın, aynı şeyi sergiliyorsunuz. Sizi mi dinleyeceğim, arkadaşınızı mı dinle
yeceğim? 

Bak, şimdi oldu... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — İçtüzüğün 70 inci maddesinde "gündem dışı konuşmada 

sataşmaya cevap verilmez" diye bir ifade var mı? 
BAŞKAN — Yok; ama, bu usuldür, verilmez, bugüne kadar Meclisin gündeminde de böyle 

bir şey olmadı. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Ama, 70 inci madde geneldir. Sayın Başkan, siz devamlı 

getiriyorsunuz, "gündem dışı konuşmaya vesaire" diyorsunuz. 
BAŞKAN — Nasıl söz verebileceğimi ben size ifade ettim. 

. Buyurun yerinize Sayın Şener. 
Ben nasıl söz vereceğimi size ifade ettim. 
Buyurun, yerinize. 
Evet, Sayın Şemsek, sizi dinliyorum. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - İzniniz olursa, dilekçeye... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, anlayamıyorum ki arkadaşlarımın gürültüsünden. 
Buyurun. (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, lütfen sükûnetinizi muhafaza eder misiniz..; 
Buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Vermiş olduğum dilekçeyi, uygun görürseniz, yarınki 

gündem dışı söz talebim yerine.... 
BAŞKAN — Efendim, yarınki gündem dışı söz talepleriyle ilgili daha önce yapılan müraca

atlar yoksa, sizin bu talebinizi değerlendireceğim; varsa, değerlendirmem zaten mümkün değildir. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Çok teşekkür ederim, sağ olun. 
BAŞKAN —Teşekkür ederim. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Suriye'ye gidecek olan İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin dönüşüne kadar, İçişleri Ba

kanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin~vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1328) 

BAŞKAN — Gümdemin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde, Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Nisan 1994 tarihinde Suriye'ye gidecek olan İçişleri Ba

kanı Nahit Menteşe'nin dönüşüne kadar; İçişleri. Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Da-
çe'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. Süleyman Demirci 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, 
Başbakanlığa, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1329) 

BAŞKAN — Dİğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Nisan 1994 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gide
cek olan Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı Nec
mettin Cevheri'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. ' 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Avusturya'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet Kâzım Dinç'in dönüşüne kadar, Sağ

lık Bakanlığına, Devlet Bakanı Yıldırım Aktıına 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1330) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun 37 
nci Dönem toplantısına katılmak üzere, 12 Nisan 1994 tarihinde Avusturya'ya gidecek olan Sağlık 
Bakanı Mehmet Kâzım Dinç'in dönüşüne kadar, Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Yıldırım Ak-
tuna'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, açık bulunan komisyon sözcülüğüne İstanbul Millet

vekili Coşkun Kırca 'nın seçildiğine ilişkin tezkeresi (311341) 
BAŞKAN — Anayasa Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize su

nacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Komisyonunun 8.4.1994 tarihli toplantısında, 13 üyenin katılmasıyla açık bulunan 
Komisyon Sözcülüğüne, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca oybirliğiyle seçilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. Mümtaz Soysal 
Saygılarımla. Ankara 

Komisyon Başkanvekili 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
•İ. — TBMM 74 üncü kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlan

ması amacıyla yapılacak görüşmeler için Genel Kurulun toplanma gün ve saatine ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarını
za arz edeceğim : 
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Danışma Kurulu Önerisi 
No: 131 Tarihi: 12.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 74 üncü yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılacak 
görüşmeler için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 Nisan 1994 Cumartesi günü 
saat 14.00'te toplanması önerilmiştir. 

Kamer Genç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi , 

Başkanı Vekili 
Turhan Tayan Mahmut Oltan Sungurlu 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Sabri Yavuz Abdüllatif Şener 

SHP Grubu Temsilcisi RP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya

pılması Hakkında Kanun Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geç
meden başlanması için Komisyona tavsiyede bulunulmasına ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre bir önerisi 
vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 13 Nisan 1994 Çarşamba günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları 

arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
İhsan Saraçlar 

Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili 

Öneri : Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının TBMM Başkanlığınca havale edildiği Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanması için İçtüzüğün 37 nci maddesi gere
ğince Komisyona tavsiye edilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin ibadete açılmasıyla ilgili 

kanun teklifinin (2/30) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/294) 
BAŞKAN —Değerli milletvekilleri, İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince doğrudan doğruya 

gündeme alınma önergesi vardır. Bu önerge geçen hafta da gündemdeydi ve sayın milletvekilinin 
rızası alınarak bu haftaya bırakılmıştı, bu nedenle gündeme alınmıştır. 

Şimdi, önergeyi okutup gerekli işlemi yapacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınıza 13.12.1991 tarihinde vermiş olduğum Ayasofya Camiinin ibadete açılması ve 
Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesinde sürekli Kur'an okunması ile ilgili Kanun Tekli-
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fim, havale edildiği, Anayasa ve Bayındırlık, İmâr ve Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda o ta
rihten beri görüşülmemiştir. 

İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince Kanun Teklifimin doğrudan Genel Kurulun gündemine 
alınmasını arz ederim. 

' Ertekin Durutürk 
İsparta 

BAŞKAN — Sayın Durutürk, söz istiyor musunuz? 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) - Evet efendim. . 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlar

ken, hepinizi saygıyla selamlarım. 
Sayın milletvekilleri,, söz konusu teklifim, 13.12.1988 tarihinde; yani yaklaşık 64 ay evvel 

verilmişti; ancak, 18 inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, komisyonlarda teklifimi görüşme
ye imkân bulamadı. Bunun üzerine, 1991 seçimlerinden sonra, 11.12.1991 tarihinde teklifimi ye
niledim. O günden bugüne kadar da komisyonlar teklifimi görüşmeye vakit bulamadı. Bu dönem
de, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün milletvekillerine verdiği hakkı kullanarak, teklifi
mi doğrudan doğruya Genel Kurula indirdim. 

Değerli arkadaşlarım, bu husustaki gerekçemi aynen yazdığım şekilde size okuyarak sözleri
mi bitirmek istiyorum : 

Milletlerin tarihinde, tüm dünya milletlerine de mal olmuş, ibretli ve şerefli günler vardır. 
Hiç şüphe yok ki, tarihimizdeki en şerefli günlerimizden biri de, bir çağın kapanmasına ve 

yeni bir çağın açılmasına vesile olan İstanbul'un fethi hadisesidir. 
Yüce Allah'ın son elçisi bulunan Peygamberimizin, Hazreti Muhammed'in "Onu fetheden 

emir, ne güzel emirdir; onu fetheden asker, ne güzel askerdir" müjdesini bu mübarek sözlerin söy
lenmesinden yaklaşık 830 yıl sonra, 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet 
Han, fethi müteakip İstanbul'un içindeki en önemli Hıristiyan mabedi olan Ayasofya Kilisesini 
camiye çevirerek, fethin mübarek hatırasını ebedîleştirmiştir. 

Böylece, Bizans İmparatoru Jüstinyanus zamanında, milattan sonra 537 yılında tamamlanarak 
dinî ibadete açılan bu kutsal mabet, tam 915 sene bir Hıristiyan kilisesi olarak hizmet ettikten son
ra, 29 Mayıs 1453 tarihinden itibaren İslamın bir şeref sembolü ve kılıç hakkı olarak camiye çev
rilmiştir. 

Adı âdeta fetihle özdeşleşmiş olan Ayasofya Camiinin kıyamete kadar ayakta kalabilmesi ve 
ibadete açık olması için, Yüce Sultan, birçok gelir vakfetmiş ve bir de vakfiye tesis etmiştir. Bu 
ünlü vakfiyenin bir bölümü aynen şöyledir : 

"Yerler ve gökler devam ettiği müddetçe benim vakfettiğim şeyin bu vakfiyemde koyduğum 
şartlarını kimse değiştiremez, bozamaz. Koyduğum esaslar birer kanundur. Bunların bir tek nokta
sını kimse ne eksiltebilir, ne de çoğaltabilir. Bunları yapmak, Allah'ın haram kıldığı şeylerdir. 

Koyduğum şartların ve esasların muhafazacısı Allah'tır. O Allah ki, levhin, kalemin, arşın, 
kürsînin, yerlerin ve göklerin hâliki ve muhafızıdır. 

Nefis kilise kıyamete kadar cami olarak vakfedilmiştir. Bunu Allah'a, ahirete, O'nun heybeti
ne inanan hiçbir mahluk, sultan olsun, hâkim olsun, bir mütegallibe olsun, değiştiremez." 

Üzülerek görüyoruz ki, Fatih Sultan Mehmet Hanın korkusu, fethin üzerinden 481 sene geç
tikten sonra başına gelmiş, İslamın şeref sembolü olan bu ünlü cami, 24.11.1934 tarihli ve 2/1589 
sayılı neşredilmeyen bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmiştir. 
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481 yıl İslama şerefle hizmet veren, minarelerinden ezan, içinde Kur'an sesinin yükseldiği bu 
yüce mabet, 13.7.1980 tarihinde sadece 58 günlük bir sevinci yaşamış, sonra yine sessizliğe bü
rünmüştür. 

Milletimizin tarihindeki diğer önemli bir hadise ise, birincisinin üzerinden tam 64 yıl geçtik
ten sonra gerçekleşmiştir. Birinci mucizeyi gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Hanın torunu Ya
vuz Sultan Selim Han, 1517 yılında Mısır'ı fethetmiştir. 

Bu fethin sayesinde gerçekleşen en önemli netice ise, hilafet ile beraber Peygamber Efendi
mize ve yakınlarına ait Mukaddes Emanetler olarak bilinen bazı eşyaların, Kur'an ve kılıçların 
Osmanlılara geçmesi ve bir çatı altında toplanmasıdır. 

Seferden dönen Yavuz Sultan Selim Hanın beraberinde sürekli Kur'an okuyarak getirdiği 
Mukaddes Emanetler, Topkapı Sarayında hususî bir dairede, yine sürekli Kur'an okunarak muha
faza edilmiş ve bu gelenek tam 417 yıl sürmüştür. 

1934 yılında Ayasofya Camii minarelerinden ezanı susturanlar, aynı günlerde, Topkapı Sara
yı Mukaddes Emanetler Dairesinde 417 yıllık geleneği de yıkmışlar, Kur'an okunmasını yasakla
mışlardır. 

1980 yılında Ayasofya Camiinin 58 günlük kısa sevinci, Mukaddes Emanetler Dairesinde de 
yaşanmıştır. Ne yazık ki, 12 Eylül 1980 sonrasında Millî Güvenlik Konseyi idaresi döneminde alı
nan bir kararla, bu kısa sevinç son bulmuş, Ayasofya'dan ezan sesi, Mukaddes Emanetler Daire
sindeki Kur'an sesi yeniden susturulmuştur. 

İslamın şeref sembolü, fethin kılıç hakkı olan Ayasofya Camiinin müzeye çevrilmesi için alı
nan 24.11.1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, kararın çıkarılmış olduğu anda yü
rürlükte olan Anayasa hükümleri, müteakip senelerde çıkarılan diğer kanunlara ve cami vakfiyc-
sindeki hükümlere aykırıdır. 

2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen sebepler de asla varit değildir. Bakanlar 
Kurulu kararında Ayasofya Camiinin müzeye çevrilmesinin gerekçesi olarak, camiinin müze ola
rak kullanılması halinde bütün şark âleminin sevineceği ve insanlığa yeni bir ilim müessesesi ka
zandırılacağı belirtilmiştir. Yine aynı kararda, camiinin gelirlerinin kalmadığı ve camiinin Bizans-
lardan kalma bir eser olması sebebiyle hiçbir vasfı bulunmadığı belirtilmiştir. 

Yukarıda, Bakanlar Kurulu kararında belirtilen sebepler, aradan geçen 54 sene sonra görüle- . 
çektir ki, gerçeklerle taban taban zıttır. 

1. 417 yıl şerefle cami olarak kullanılan, adı fetihle ve İstanbul'la özdeşleşmiş olan mabedin 
ibadete kapatılmış olması, halkının hemen hemen tamamı Müslüman olan Şark âlemini nasıl 
memnun eder?.. Bu ibret vericidir. Bu karardan, elbette memnun olan bir âlem vardır; ancak, bu 
âlem, İslam âlemi değil, garptaki haçlı âlemidir. 

2. Camiin müzeye çevrilmesi halinde, yeni bir ilim müessesesi kazanacağımız iddiaları doğ
ru olmadığı gibi, aradan geçen 54 senelik zaman içinde bütün çıplaklığıyla görülmüştür ki, bu ca
miin müze haline getirilmesiyle yeni bir ilim müessesesi kazanılamamıştir. 

3. Camiin gelirlerinin kalmadığı iddiası ise, Fatih Sultan Mehmet'in Vakfiyesindeki beyanla
ra tamamen terstir. Hakikaten, bugün camiin gelirinin kalmadığını varsaysak bile, 60 milyon 
Türk'ün, camiin ihtiyacını karşılayamayacağını düşünmek, bu millete hakarettir. 

Devletimiz ve milletimiz, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması halinde, gerekli olan 
maddî desteği verecek güçtedir. Böyle olmadığını idida etmek, kimsenin haddi değildir. 

4. Camiin Bizans eseri olduğu iddiasının ise, kimleri memnun ettiğini tahmin etmek güç 
değildir. Aslında, eserin tamamen bir Bizans eseri olarak sayılması da mümkün değildir. Fetihten 
sonra bakımsız ve harap halde bulunan kilise, tamamen İslamîleştirilmiştir; binaya istinat duvar-
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rı, minareler, kürsü, mihrap, mimber, kütüphane, şadırvan, sübyan mektebi gibi kısımlar ilave edi
lerek, İslamî bir yapıya kavuşturulmuş ve yapı, kilise olma özelliğini tamamen kaybetmiştir. 
Ayırca, Fatih'ten sonra, çeşitli zamanlarda da bakım ve onarımı Türkler tarafından yapılmış ve ya
pının bugüne kadar ayakta kalması sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, güneşi balçıkla sıvamak mümkün değildir. Ayasofya Camiinin mina
relerinden ezan sesinin, Kutsal Emanetler Dairesinden Kur'an sesinin susturulması, Müslüman 
Türk Milleti için vicdan azabı olmuştur. Bu azabın ilelebet kaldırılması ise, Yüce Türk Milletinin 
ve Meclisimizin görevidir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP, ANAP, RP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertekin Durutürk. 
Sayın Hacaloğlu ve Sayın Matkap aleyhte, Sayın Oğuz lehte söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
Sayın Oğuz, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; böyle ehemmiyetli bir konuda hu

zurunuza gelmekten ve Ayasofya ile ilgili olarak Refah Partisinin görüşlerini sizlere arz etmekten 
dolayı bahtiyarım. 

Bu kanun teklifini hazırlayan komisyonda bu ana kadar takip eden ve bugün de huzurunuzda 
İçtüzüğün 38 inci maddesine dayanarak bilgi veren ve takririni de yeniden dile getiren arkadaşı
ma, böyle hayırlı teşebbüsünden dolayı, Grubum ve şahsım adına şükranlarımı arz ediyorum; sağ 
olsun, var olsun; bize de bu fırsatı vermiş oldu; çünkü, bizim de 14.2.1992 tarihli, aynı mahiyette 
bir kanun teklifimiz komisyonda bekliyor. Bu vesileyle, hiç olmazsa ya birlikte görüşülmesini te
min edeceği veya o teklifin görüşülmesiyle bizim maksadımızın hâsıl olmasına fırsat vereceği için 
de, arkadaşıma teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, herkesin malumu olduğu gibi, Ayasofya Camii, tarihî ve manevî değer
leri itibariyle çok yüksek ve kıymetli bir ibadethanemizdir. İstanbul'un fethinden bu yana, 500 kü
sur yıl Müslümanların gözbebeği bir cami olmuş ve yıkılıp eskimemesi için devamlı korunmuş, 
tamir edilmiş, minareler ilavesiyle ziynetlendirilmiştir. İçi, medresesesi, imarâtı ve padişah kabir-
leriyle, türbeleriyle süslenmiştir. 

Bu camiin inşaatı, Milattan sonra 326 yılında başlamıştır. Önce küçük bir kilise olarak inşa 
edilmiş; aradan geçen yıllar içinde, ahşap olduğu için yangınlar geçirmiş; ancak II. Konstantinus 
zamanında, milattan sonra 360 yılında, tuğla bina haline getirilerek ibadete açılmış ve Hagia Sofıa 
(Büyük Kilise) ismi verilmiştir. 1204 yılında haçlı seferlerinde yağma ve tahribata uğramış, sonra 
yeniden tamir edilmiştir. 29.5.1453 tarihinde İstanbul'un fethiyle birlikte Ayasofya'nın mahiyeti 
değişmiştir; Fatih Sultan Muhammet Han Hazretlerinin bu yeri parasıyla satın alması ve emriyle 
camiye tebdil etmesi bir vakıadır. Fatih Hazretleri, ilk namazı ve ilk cumayı İstanbul'da bu cami
de kılmış. Vakfiyesinden de anlaşıldığı üzere, tamir, takviye ve tezyinatını bizzat kendi imkânla
rıyla temin etmiştir., Minareleri ve destek duvarları, yine bu devirde, Kanunî Sultan Süleyman 
Hazretleri zamanında ikmal edilmiş, cumhuriyet yıllarına kadar da her devir ve padişah zamanın
da yeni tamir ve takviye ilaveler yapılmıştır. 

Vakfiyesinde, "Ayasofya'nın cami olduğu ve bunu fethin hakikî varlığı ve manasını taşıdığı, 
camiinin ibadet dışında kullanılmayacağı, vakıf mahiyetinin ve gayesinin değiştirilemeyeceği; şa
yet böyle bir şeye teşebbüs edilirse, Allah'ın, Peygamberin, peygamberlerin ye bütün insanların ve 
meleklerin laneti onu çevirenlerin üzerine olsun" hükmü de özellikle yazılmıştır. Buna rağmen, 
1935 yılında işbu tarihî camimizin, talihsiz bir emirle, müzeye tahvil edildiği bir vakıadır. Bu, 
açık bir haksızlıktır; Fatih'in ruhuna ve Fatih'in vakfiyesinin manasına aykırıdır, Vakıflar Kanu-
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nuna aykırıdır, 6570 sayılı Kira Kanununun 1 inci maddesine aykırıdır; çünkü, ibadethaneler ga
yeleri dışında kullanılamazlar. 6570 sayılı Kira Kanununun 1 inci maddesinde özellikle bu husus 
tespit edilmiş olmasına rağmen, o günden bugüne kadar da halen müze olarak kullanılmasına de
vam edilmiştir. Bu, mevzuatımıza, vakıflar mevzuatına ve ifade ettiğim gibi, 6570 sayılı Kira Ka
nununun maksadına ve ruhuna açıkça aykırıdır ve bugüne kadar özellikle minarelerinden ezan 
seslerinin susturulması ve ibadete kapatılması, bir büyük haksızlıktır ve Müslümanlara hakarettir, 
memleketimize hakarettir, başkalarını memnun etmek için çok büyük haksızlığın hâlâ ısrarla sür
dürülmesidir. 

Arkadaşımızın teklifinin îçtüzüğün 38 inci maddesine tevfikan yeniden gündeme getirilmesi 
ve bugün burada müzakere imkânının verilmesi bir şanstır. Camiin bir an evvel, inşallah, ibadete 
açılarak, Fatih'in vakfiyesine, arzusuna uygun bir şekilde ibadete bir an evvel tahsis edilmesinde 
sayısız faydalar vardır. Bunu Yüce Meclisimizin hassasiyetle takip edip lehte karar vereceğine 
inanıyor ve bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum 
efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Sayın Algan Hacaloğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye kanıyor; 

Türkiye'de iç barış kan akıtıyor; Türkiye'de ekonomi kanıyor. Türkiye'de insanlarımız, 24 Ocak
tan, 12 Eylülden bugüne uygulanmakta olan politikalarla açlığa, sefalete, işsizliğe mahkûm hale 
getiriliyor. Türkiye, kişiliksiz dış politikayla, dış dünyada giderek saygınlığını yitiriyor ve gerçek
ten, bütün düşünen insanlarıyla, bütün sorumlu insanlarıyla ve Parlamentoya saygınlığı gerçekten 
özümleyen ve önemseyen tüm siyasî partileri ve parlamenterleriyle, Türkiye'nin bu temel sorunla
rına çare araması.... 

İBRAHİM ARISOY (Niğde) - Konuyla hiç ilgisi yok ki. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — ...yasal tekliflerini burada ele alarak, tartışarak yasa-, 

laştırması gereken bir dönemde, Türkiye'nin ekonomisinin iflasının kanıtı olan son istikrar pake
tiyle ilgili, parlamentonun üstüne düşen ve temel çıkış noktalarından olan bazı görevlerin yerine 
getirilmesinin çok zorunlu olduğu bir dönemde, Türkiye'de laik cumhuriyet ilkeleri ve anlayışının 
anlamsız bir şekilde sık sık tartışıldığı bir ortamda, Meclisin gündeminde onlarca, yüzlerce çok 
önemli teklif, tasarı ve genel görüşme sırada beklerken, bütün bu sorunlar dururken, geçmişte za
man zaman gördüğümüz gibi, Ayasofya'nın ibadate açılması, ülkenin sanki en önemli sorunuy
muş gibi, anlaşılmayan nedenlerle bugün de önümüze getiriliyor. İşte bu tarz davranışlar, Yüce 
Parlamentonun saygınlığına bir kara lekedir. (SHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ülke gerçekten kötüye gitmekte. Bugüne kadar bazı köktendinci davra
nışların ve düşüncelerin, sadece duygusal nedenlerden kaynaklandığını ve mantıksal boyutu olma
dığını düşündüğümüz sık sık dile getirdikleri bu talep, bugün ne yazık ki, ülkeyi yönetmek sorum
luluğu altına imzasını atmış Koalisyon Hükümetini oluşturan partilerden birine mensup değerli bir 
parlamenterden gelmektedir. Bu talebin gerekçesini açıklarden de, 1934 yılında ülkeyi çağdaş bir 
yapıya kavuşturmak, kompleksiz, önyargısız, hoşgörüye dayalı, çoğulcu bir anlayışı ve demokra
siyi, bir insanlık anlayışını ülkeye yerleştirmek, ülkeye bir taraftan bağımsızlığı yerleştirirken, di
ğer taraftan da nüfusunun yüzde 99'unun Müslüman olduğu bu ülkede diğer inançlara yönelik hiç
bir önyargısının ve kompleksinin olmadığını, olamayacağını Türkiye toplumuna aşılamış olduğu 
bir dönemde Yüce Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeye o zor koşullarda getirdiği bir anlayışı bugün 
sığ politikayla tanımlamalarını ve içine düştükleri girdaptan çıkış yolları arayışı içinde böyle bir 
önerinin getirilmiş olmasını, inanıyorum ve biliyorum ki, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ar
kadaşlarım kesinlikle paylaşmamaktadırlar. 
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Eğer bu ülkenin sorunlarını "Kur'an-bayrak-ezan" söylemiyle aşabileceğinizi zannediyorsa
nız, eğer bu ülkede son seçimlerde bir yasal partimizin emeğiyle kazandığı bir başarıyı, Ayasof-
ya'nın namaza açılması, Ayasofya'nın ibadete açılması gibi temeli olmayan, bir kompleksten kay
naklanan taleplerle aşabileceğinizi düşünüyorsanız, yanıldığınızı ifade etmek istiyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Caminin kendisi temeldir. 
, ALİ OĞUZ (İstanbul) - Temeli var. 

ALGAN HACALOGLU (Devamla) — Çıkış orada değildir; çıkış, Türkiye'nin sorunlarına 
temelden yaklaşmaktadır; çıkış, Türkiye'de her inanca saygılı çoğulcu demokrasiyi kalıcı bir şe
kilde yerleştirmektetir. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Ne alakası var?.. 
ALGAN HACALOGLU (Devamla) — Eğer Türkiye'de, İstanbul'da bir cami eksikliği varsa, 

eğer insanlarımızın ibadeti için yeterli mekân yoksa, o mekânları açmak için iktidardasınız, yete
rince destek verme yetkisini ve erkini elinde bulunduruyorsunuz. Evet, İstanbul Belediye Başkanı
nın dediği gibi, eğer Taksim'de bir cami ihtiyacı varsa, 6 da açılır. Ama Türkiye'de, Türkiye'nin 
inanca, Türkiye'nin tarihe, Türkiye'nin farklı kültürlere bakışının, bir hoşgörü anlayışının göster
gesi olan ve Türkiye'ye gelen turistlerin... 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Açıyoruz, açıyoruz... 
BAŞKAN - Sayın Çakır, lütfen... 
Devam edin efendim. 
ALGAN HACALOGLU (Devamla) — ... ziyaret ettikleri Türkiye'de mevcut olup dünyaya 

malolmuş, insanlığa malolmuş, tarihsel, arkeolojik ve geçmiş kültürlerin simgesi haline gelmiş; 
bir başka kültüre ait, ama bizim ülkemizde olmasından onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz; 
geçmiş büyüklerimizin bize imlettikleri bu yapıtı, bu haliyle saklamak niye bizi gücendiriyor; ni
ye bundan gocunuyoruz; niye bundan bir çıkış yolu arıyoruz? 

Türkiye'nin çıkış yolu bu değildir değerli arkadaşlarım. Türkiye'de eğer inancı güçlendirmek 
istiyorsanız, Türkiye insanının moralini güçlendirecek; demokratik haklarıyla, ekonomik haklarıy
la, sosyal haklarıyla yaşam haklarını güçlendirecek bir Türkiye yaratın lütfen, buna katkınızı sağ
layın; bunun için bu ülkeyi yönetin. 

Son otuz ayda, Türkiye'de, imam-hatip okullarında okuyan talebelerin sayısı, ondan evvelki 
sekiz yıllık dönemden daha fazla artmıştır. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Hacaloğİu. 
ALGAN HACALOGLU (Devamla) — Türkiye'nin resmî istatistikleri bunu söylüyor. Ben 

buradan şunu söylemek istiyorum : Dinî eğitim almak isteyen alır; bu özgürlük vardır, olmalıdır. 
Ama lütfen, bilim çağına geçmekte olduğumuz bu dönemde, Türkiye'nin her yönüyle kanamakta 
olduğu bu noktada, hep beraber aklımızı başımıza alalım, sorumluluklarımızın gereğini yapalım 
ve Yüce Meclisin karşısına gerçekten saygınlığını kazandıracak yasa tasarılarıyla çıkalım. 

Bu duygularla, bu teklifin öncelikli olarak gündeme alınmasının karşısında olduğumu belirti
yor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, lehte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Maalesef, lehte sözler kullanıldı iki sayın üye tarafından. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) —Üzerinde konuşabilir miyim? 
BAŞKAN — Yok efendim, öyle bir usulümüz yok; buyurun. 
Aleyhte, Sayın Matkap'a söz veriyorum; buyurun efendim. 
NİHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ayasofya Camiinin ibade-
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te açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde sürekli Kur'an okunmasıyla ilgili ka
nun teklifi, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk tarafından 18 inci Dönemde verilmiş; an
cak, görüşülememiş; 19 uncu Dönemde bu teklifi yeniden vermiştir. Bu arada yine 19 uncu Dö
nemde, Refah Partisi Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan ve 21 arka
daşı da, tekrar aynı teklifi vermişlerdir. 

Bu tekliflerle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hükümete yazılan yazıya 
karşı, Koalisyon Hükümetimiz şu yanıtı vermiştir; ben, önce Hükümetimizin bu görüşünü okumak 
istiyorum : "Ayasofya Camii, 24 Kasım 1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 
müzeye çevrilmiş olup, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine göre de ko
runması gerekli kültür varlığıdır. Eski eser olması itibariyle, özelliklerinin bozulmaması için, ha
len restorasyonu yapılan Ayasofya Camiinin iç duvarlarında eşsiz değerde freskler bulunmaktadır. 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında badana ile kapatılan bu freskler, müze olarak kullanmaya baş
lanılacağı sırada, uzmanlar tarafından yapılan dikkatli ve titiz çalışmalar sonunda tekrar ortaya çı
karılmıştır. İbadete açılması halinde -İslam Dinine göre- fresklerin yeniden kapatılması, korunma
sı gereken değerlerin bir daha ele geçemeyecek şekilde yok olmasına neden olacaktır. 

Camilerin bol olduğu İstanbul'da, çok sayıda turistin yurdumuzu ziyaret etmesine ve Hıristi
yan âleminin geniş ilgisinin çekilmesine neden olan Ayasofyanın camiye dönüştürülmesi, İstan
bul Şehrine ibadet yönünden hiçbir katkı sağlamayacağı gibi, korunmaya değer özelliklerin de 
kaybolmasına neden olacaktır." 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Freskler kaybolsun; çok mu lazım? 
BAŞKAN — Sayın Erdal, lütfen efendim... İstirham ediyorum lütfen... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — "Diğer taraftan, Topkapı Sarayında muhafaza edilen kutsal 

emanetlerin bulunduğu bölümde Kur'an okunması konusunun idarî bir tasarrufla çözümlenmesi 
mümkün bulunmaktadır. 

Açıklanan bu sebeplerle, söz konusu teklifler Hükümetimizce uygun görülmemiştir." 
Görüldüğü gibi, bu konuda Hükümetimizin yanıtı bu. Ayrıca, biz SHP olarak bu görüşe katı

lıyoruz; onu da ifade etmiş olayım. 
İki gerekçede de şu husus dikkat çekici : Müzeye çevrilmesiyle ilgili olan Bakanlar Kurulu 

kararının altında, çağdaş ve modern Türkiye Cumhuriyetini kurmayı hedef edinen Kemal Ata
türk'ün de imzası var. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Matkap, lütfen her konuda Mustafa Kemal'i is
tismar etmeyin. 

NİHAT MATKAP (Devamla) — Sayın Dumankaya, bir şey söyleyeceğim... Sayın Duman-
kaya, şu gerekçeye de dikkatinizi çekmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Matkap, efendim, siz Genel Kurula hitap edin. Lütfen, istirham ediyo
rum. Ondan sonra, sataşma olduydu, olmadıydı münakaşaları çıkıyor. 

NİHAT MATKAP (Devamla) — Peki efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Vakfiyesinde ne yazıyor, onu da oku. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Vakfiyesinde, Ayasofya'nın Cami olduğu ve bunun Fa

tih'in fethi hakkına dayandığı, caminin ibadet dışında kullanılamayacağı, vakıf mahiyetinin ve ga
yesinin değiştirilemeyeceği belirtilmiş ve "Şayet böyle bir şeye teşebbüs edilirse, Allah'ın, pey
gamberlerin ve bütün insanların ve meleklerin laneti onu çevirenlerin üzerine olsun" hükmü yazıl
mış. (RP sıralarından alkışlar) 

Fatih Sultan Mehmet saygın bir Padişah, büyük bir Kumandan; fakat her dediği Ayet midir? 
Buna da dikkatinizi çekerim. 
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LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sen patrikhanenin sözcüsü müsün? Sen Bizans'ın sözcüsü 
müsün? ' ' - . . • 

NİHAT MATKAP (Devamla) — Demek ki, 1935 yılından bugüne kadar gelenlerin, bu Par
lamentoya gelen insanların üstünde, Allah'ın laneti mi var? 

Bu açıkladığım nedenlerle, Hükümetin de, görüşlerine katıldığımızı ifade ediyorum ve gün
deme alınmasına ret oyu vereceğimizi arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Matkap, bir dakikanızı rica edeceğim efendim. 
Bu tür konuşmalarda Hükümet adına Grup Başkanvekilleri konuşmuyor, biliyorsunuz... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Hükümet adına konuşmadım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — "Hükümetin de..." diye bir ifadeniz var? 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Efendim, SHP olarak Hükümetin görüşüne katıldığımızı 

anlatmak istedim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, 38 inci madde uyarınca doğrudan doğruya gündeme alınma önergesi 

üzerinde yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN— Sayın Kırca, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) -Komisyon olarak 

durumu arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Yok efendim, böyle bir usulümüz yok. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Komisyon görevini yapmasın mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Kazan, lütfen bana yardımcı olun. Biraz önce arkadaşlarınızın da yerin

den müdahelesiyle hiç istemediğimiz halde oldukça sert tartışmalarımız oldu. Lütfen... İstirham 
ediyorum... 

Değerli arkadaşlarım, oylamaya geçmeden önce, Başkanlığa iki adet önergenin intikal ettiğini 
Yüce Kurula arz etmek istiyorum. Bu önergeler açık oylama talebi hakkındadır. 

Geliş sırasına göre önergeleri okutacağım, sonra işleme geçeceğim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 

Gündemin 2/30 sırasında yer alan Ayasofya Camiinin ibadete açılması konusuyla ilgili kanun 
teklifinin gündeme alınması konusunun açık oylamayla yapılmasını arz ederiz. 

Mustafa Yılmaz Cemalettin Gürbüz Mustafa Kul 
Malatya Amasya Erzincan 

Sabri Yavuz İbrahim Gürsoy Ziya Halis 
Kırşehir İstanbul Sivas 

Şahin Ulusoy Cemal Şahin Muhammet Kaymak 
Tokat Çorum Adana 

Mehmet Alp Fahri Gündüz Salman Kaya 
Kars Uşak. Ankara 

Zeki Naciıarhan Atilla Mutman Ercan Karakaş 
Kars İzmir İstanbul 

BAŞKAN — Şimdi, önergede isimleri bulunan arkadaşlarımızın burada olup olmadığını tes
pit edeceğim : 

Mustafa Yılmaz?., Burada. 
Cemalettin Gürbüz?.. Burada. 
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Musatfa Kul?.. Burada. 
Sabri Yavuz?.. Burada. 
İbrahim Glirsoy?.. Burada. 
Ziya Halis?.. Burada. 
Şahin Ulusoy?.. Burada. 
Cemal Şahin?.. Burada. 
Muhammet Kaymak?.. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Tekabbül ediyorsunuz... 
Mehmet Alp?.. Burada. 
Fahri Gündüz?.. Burada. 
Salman Kaya?.. Burada. 
Zeki Nacitarhan?.. Burada. 
Atilla Mutman?.. 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çulhaoğlu tekabbül ediyor. 
Ercan Karakaş?.. Burada. 
Sayın Atilla Hun da daha önce tekabbül etmişti zaten. 
Refah Partisi Grubu tarafından verilen ikinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ayasofya Camiinin ibadete açılmasıyla ilgili kanun teklifinin İçtüzüğün 38 inci maddesi uya

rınca doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergenin açık oylamayla oylanmasını arz ederiz. 
Abdüllatif Şener Lütüfü Esengün Bahattin Elçi 

Sivas Erzurum Bayburt 
Hüsamettin Korkutata İsmail Coşar Şinasi Yavuz 

Bingöl Çankırı Erzurum 
Lütfi Doğan İbrahim Halil Çelik Ahmet Arıkan 
Gümüşhane Şanlıurfa Sivas 
Mustafa Baş Fethullah Erbaş Mustafa Ünaldı 

İstanbul Van Konya 
Musa Demirci Zeki Ergezcn Cevat Ayhan 

Sivas Bitlis Sakarya 
BAŞKAN — Şimdi, bu önergede de isimleri bulunan arkadaşlarımızın burada olup olmadı

ğını tespit edeceğim : 
Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Lütfü Esengün?.. Burada. 
Bahattin Elçi?.. Burada. 
Hüsamettin Korkutata?.. Burada. 
İsmail Coşar?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Lütfi Doğan?.. Burada. 
İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 
Ahmet Arıkan?.. Burada. 
Mustafa Baş-?.. Burada. 
Fethullah Erbaş?.. Burada. 
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Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Musa Demirci?.. Burada. 
Zeki Ergezen?.. Burada. 
Cevat Ayhan?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, her iki önerge de aynı mahiyettedir, önergelerde yeterli imza sayısı da 

vardır. 
İçtüzüğün 116 ve 119 uncu maddelerine göre açık oylama yapılacaktır. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın adı okunan sayın milletvekilinin kürsüye konacak oy kutusuna oy pusulasını 

atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, kabul, ret veya, çekinser 
şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, iki kâtip arasında eşitlik sağlanamadı, tekrar sayım yapacağım. 
Kabul edenler; yani adı okunan üyenin, oyunu kabul, ret, çekinser şeklinde belirtmesini kabul 

edenler tekrar işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Açık oylama, oy kutuları sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 
Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, oylama işlemi devam ederken gündemin "Kanun Tasarı 

ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Oylar kontrol altına alınsın. 
BAŞKAN — Efendim, kupaları kaldırmadık, kürsü önünde duruyor. Oylar kontrolüm altın

da, merak buyurmayınız. 
ADNAN KESKİN (Denizli) - İçeride öyle olmadı. 
BAŞKAN — O da sayın milletvekillerinin takdiri. 
Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 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 
Başbakanlığa 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) 

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

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

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

mesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 
BAŞKAN — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşme

lerine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana

yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 

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

ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlayacağız. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın

da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Kose'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

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

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Millevtekili Turhan Tayan, Anavatan Parti

si Grup Baskanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan 'in Kamu ve 
Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İste-
mihan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (21754, 2/745) (S. Sayısı: 356) (1) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Millevtekili Turhan Tayan, Anava
tan Partisi Grup Baskanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa 
Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm 
Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Mil
letvekili İstemihan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 

(1) 356 S. Sayılı Basmayazı 4.11.1993 tarihli 24 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, geçen birleşimde teklifin 25 inci maddesi üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştı. 

Şimdi, maddeyle ilgili önergelerin işlemine başlıyoruz. 
Önce geliş sırasına göre okutup, sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Görüşülmekte olan 356 Sıra Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanun Teklifinin 25 inci maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Uluç Gürkan Ali Dinçer Algan Hacaloğlu 

Ankara Ankara İstanbul 
Atilla Hun İbrahim Özdiş İrfan Gürpınar 

Kars Adana Kırklareli 
Yayınların Men Edilmesi . 
MADDE 25. — Yargı kararları saklı kalmak kaydıyla yayınlar önceden denetlenemez ve dur

durulamaz. Ancak, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde Başbakan veya görevlendirece
ği bir bakan Bakanlar Kurulu adına yayının durdurulması için Üst Kurula başvurabilir. 

Başvuru üzerine hemen toplanan Üst Kurul, yayınin durdurulmasını üye tamsayısının üçte iki 
çoğunluğuyla verebilir. 

Radyo ve televizyon kuruluşları, Bakanlar Kurulunun, millî güvenliğin ve genel sağlığın ge
rekleriyle ilgili bildirilerini yayınlayabilirler. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca icraî, idarî kararlar aleyhine açılacak iptal davaları doğrudan 
doğruya Danıştayda görülür. Danıştay bu davalara öncelikle bakar ve bunları öncelikle karara 
bağlar. 

Yayınların durdurulmasıyla ilgili olarak radyo ve televizyon kuruluşlarının, Üst Kumla ve 
Başbakanlığa karşı tazminat davası açma hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun Teklifinin 25 inci maddesinina 

birinci fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 88 
inci maddesine göre ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saffet Topaktaş Ökkeş Şendi İler Ahmet Özdemir 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Tokat 

Muhsin Yazıcıoğlu 
Sivas 

Radyo-Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 25 inci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki değişiklik önergesi. 

MADDE 25. — Yargı kararları saklı kalmak kaydıyla yayınlar önceden denetlenemez ve dur
durulamaz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 25 inci maddesinin 
son fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 88 inci 
maddesine göre ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. . 
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Saffet Topaktaş Ökkeş Şendiller Ahmet Özdemir 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Tokat 

Esat Bütün Muhsin Yazıcıoğlu 
Kahramanmaraş Sivas 

Radyo-Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 25 inci maddesinin 
son fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki değişiklik önergesi. 

MADDE 25. — Yukarıdaki fıkralar uyarınca icraî nitelikteki idarî kararlar aleyhine açılacak 
iptal davaları doğrudan doğruya Danıştaya açılır. Danıştay bu davalara öncelikle bakar ve onlan 
öncelikle karara bağlar. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra Sayılı Kanun Teklifinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ercan Karakaş Nihat Matkap Mümtaz Soysal 
İstanbul Hatay Ankara 

Cemalettin Gürbüz Hilmi Yükselen Fahri Gündüz 
Amasya Kırşehir Uşak 

Azimet Köylüoğlu Mustafa Yılmaz 
Sivas Malatya 

Yargı kararları saklı kalmak kaydıyla yayınlar önceden denetlenemez ve durdurulamaz. An
cak, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması 
kuvvetle ihtimal dahilinde ise Bakanlar Kurulu kararıyla yayın durdurulabilir. Bu durdurma kara
rı, aynı gün çalışma saatinin bitiminden önce yetkili hâkim tarafından onaylanmamışsa hükümsüz 
kalır. Bu durumda zarar görenlere tazminat hakkı doğar. 

BAŞKAN — Diğer Önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanun Teklifinin 25 inci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ercan Karakaş Turhan Tayan Mahmut Oltan Sungurlu 
İstanbul Bursa Gümüşhane _ 

Nevzat Ercan Nihat Matkap 
Sakarya Hatay 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca icraî, idarî kararlar aleyhine açılacak iptal davaları doğrudan 
doğruya Danıştaya açılır. Danıştay, bu davlara öncelikle bakar ve öncelikle karara bağlar. Yürüt
meyi durdurma talepleri hakkında 48 saat içerisinde karar verir. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra Sayılı Radyo-Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanun Teklifinin 25 inci maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Uluç Gürkan 
Ankara 

ve arkadaşları 
Madde 25. — Yargı kararlan saklı kalmak kaydıyla yayınlar önceden denetlenemez ve dur

durulamaz. Ancak, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde Başbakan veya görevlendire
ceği bir bakan, Bakanlar Kurulu adına yayının durdurulması için Üst Kurula başvurabilir. 
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Başvuru üzerine hemen toplanan Üst Kurul, yayının durdurulmasına üye tamsayısının üçte 
iki çoğunluğuyla karar verebilir. 

Radyo ve televizyon kuruluşları Bakanlar Kurulunun millî güvenliğin ve genel sağlığın ge
rekleriyle ilgili bildirilerini yayınlayabilirler. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca icraî, idarî kararlar aleyhine açılacak iptal davaları doğrudan 
doğruya Danıştayda görülür. Danıştay bu davalara öncelikle bakar ve bunları öncelikle karara 
bağlar. 

Yayınların durdurulmasıyla ilgili olarak radyo-telcvizyon kuruluşlarının, Üst Kurul ve Başba
kanlığa karşı tazminat davası açma hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Ekseriyetimiz olma

dan bir görüş belirtemiyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, millî güvenliğin 

korunmasında Hükümete ve Meclise karşı sorumlu olan idare, mülkî idare amirleri olduğu cihetle, 
ayrıca "yargı kararları saklı kalmak kaydıyla" dendiğine göre, savcıların ileride yargı görevi yapa
cak heyetin içerisinde bulunmaları gerektiği noktasından katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon çoğunluğu olmadığı için bir görüş belirtemedi. Sayın Hükü
met önergeye katılmadığını ifade ettiler. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra Sayılı Kanun Teklifinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

ve arkadaşları 
Yargı kararları saklı kalmak kaydıyla yayınlar önceden denetlenemez ve durdurulamaz. An

cak, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması 
kuvvetle ihtimal dahilinde ise, Bakanlar Kurulu kararıyla yayın durdurulabilir. Bu durdurma kara
rı aynı gün çalışma saatinin bitiminden önce yetkili hâkim tarafından onaylanmamışsa hükümsüz 
kalır. Bu durumda zarar görenlere tazminat hakkı doğar." 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan.... . 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karakaş. -
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, önergemizi geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim; o halde, bu önergeyi işlemden kaldırıyorum. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanun Teklifinin 25 inci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

ve arkadaşları 
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Yukarıdaki fıkralar uyarınca icraî, idarî kararlar aleyhine açılacak iptal davaları doğrudan 
doğruya Danıştaya açılır. Danıştay, bu davlara öncelikle bakar ve öncelikle karara bağlar. Yürüt
meyi durdurma talepleri hakkında 48 saat içerisinde karar verir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN - Sayın Hükmet?.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce kabul ettiğimiz önerge kapsamında, Ökkeş Şendiller, Saffet 

Topaktaş, Ahmet Özdemir, Esat Bütün ve Muhsin Yazıcıoğlu imzalannı taşıyan iki önerge daha 
var. Bu durumda bu arkadaşlarımızın, önergelerini geri alıyorlar mı? 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Evet, geri alıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bu iki önergeyi işlemden kaldırıyorum. 
Değerli milletvekilleri, 25 inci maddeyi biraz önce kabul edilerf önergeyle birlikte oylarınıza 

arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 25 inci madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, açık oylamada oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Kupa kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yeniden İletim Yasağı 
MADDE 26. — Uzayda sinyal iletebilen herhangi bir araç vasıtası ile yapılan ilk yayınların 

bütününün veya bir bölümünün aynı anda ya da daha sonra yurt içinde yeniden iletimine, bu kanu
nun kablolu yayınlar ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kullanılan teknik araç ne olursa ol
sun izin verilmez. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde şu ana kadar, Refah Partisi Grubu adına Ali Oğuz'un 
konuşacağına dair yazı bize ulaştı. Bunun dışında söz talebi var mı efendim? 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; televiz

yon yayınlarının düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi üzerinde grubumun ve şahsımın görüşlerimi 
Yüce Heyetinize arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 26 ncı maddede bir incelik var; "Uzayda sinyal iletebilen herhangi bir 
araç vasıtasıyla yapılan ilk yayınların bütününün veya bir bölümünün aynı anda ya da daha sonra 
yurt içinde yeniden iletimine bu Kanunun kablolu yayınlarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıy
la, kullanılan teknik, araç, ne olursa olsun, izin verilmez" diyor. Tabiî ki burada bir maksat gözeti
liyor; bazı mahzurların bertaraf edilmesi için bu hüküm vazedilmiş; ancak, hatırlayacağınız gibi, 
Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/563) 
nolu bir raporu burada kabul ettik. Bu raporda çok enteresan şeyler vardı; özellikle Batının kabul 
ettiği bu raporu, biz de, biraz gecikmiş olmakla birlikte, bazı mülahazalarla kabul ettik. Burada, 
Batının bir yandan tabiî kendi kültürünün, hatta inancının, hatta mallarının propagandasını yapma
sı hususunda bu sözleşmenin kabulüyle Batıdan gelecek bütün bu kabil yayınların rahatça memle
ketimizde de gösterilebilmesi, yayınlanabilmesi hususu, böylece o komisyon raporunun kabul 
edilmesiyle meydana çıkmış oldu. 

— 473 — 



T.B.M.M. B:89 13.4.1994 0 : 1 

Bugün artık, nereden yayınlanırsa yayınlasın, dünya küçülmüştür değerli arkadaşlarım. Dün
yanın her yerindeki neşriyatı, gerek çanak antenlerle gerek diğer cihazlarla almak mümkün; an
cak, bugün önleyici tedbir olarak şu getirdiğimiz hükmün, kabul ettiğimiz Avrupa Sınırötesi Tele
vizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporunun kabulünden sonra, bence hiçbir manası kalmadığını ifade etmek istiyorum. 
Memleketimize dışarıdan yapılacak gerek kültür emperyalizminin ve kültür baskısının ve tesirleri
nin gerekse çocuklar üzerinde menfi tesir icra edecek olan uygun olmayan yayınların ve sağlığa, 
genel ahlaka ve devlet güvenliğine zararlı yayınların önlenmesini hedef almışsak, bu Komisyon 
Raporunu ve bu Sözleşmeyi kabul etmememiz iktiza ederdi. Ama 26 ncı maddede kabul edilen, 
sadece kablolu yayınlar dışında bir istisnai hüküm getiriyor ki, bunun bertaraf edilmesiyle ilgili 
kabul edeceğimiz şu maddenin fazla müessir olmayacağını düşünüyorum. 

Bu vesileyle saygılar sunuyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Oltan Sungurlu; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; bu, ilk defa yapılan bir kanun; ancak, şunu söyleyeyim, şu maddeyi 
koymadığımız takdirde, kanunun tümünü yapmaya hiçbir ihtiyaç yok. O takdirde yurt dışından is
tenilen yayınlar yapılabilir, bugünkü gibi seyredilebilir; Türk Hükümetinin ve Türk yetkili organ
larının herhangi bir engel koymaya, bunları kontrol etmeye ne gücü yeter ne imkânı yeter. Bu iti
barla, bir zaruretin neticesi olarak konmuştur. Bu yeterli değildir, bununla kontrol altına alamayız, 
ayrı bir şeydir; ama, bunu koymadığımız takdirde -bir daha ifade ediyorum- bu kanunun tümünü 
yapmaya lüzum yoktur, yayınlar şimdiki gibi devam eder. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 

Şahsı adına, Sayın Tunca Toskay; buyurun efendim. 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izninizle bu madde 

üzerinde çok kısa teknik bilgi arz etmek istiyorum. , 

Eğer bu maddeyi bu haliyle kabul edersek, mesela, Sayın Başbakanın Londra'da NATO Top
lantısına iştiraki halinde yapılabilecek bir canlı yayını veya onun bilahara banttan yayınını Türki
ye'de yapıp dağıtmak mümkün değildir. Bu madde çok gerekli bir maddedir; ama, eksik bir mad
dedir. Zannediyorum ki, verilecek bir önergeyle mutlaka tamamlanması gereken bir maddedir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toskay. 

Başka konuşma talebi olan sayın üye?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır; önce geliş sırasına, sonra da aykırılık sırasına gö
re okutup işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifi "adlı tasarının 26 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

UluçGürkan M. Oltan Sungurlu Abdüllatif Şener 

Ankara Gümüşhane Sivas 
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Tunca Toskay Aydın Güven Gürkan Turhan Tayan 

İstanbul İçel Bursa 

Yeniden İletim Yasağı 
Madde 26. — Üst kurulun yayın izni ve lisans verdiği ulusal ve/veya yerel yayın yapan kuru

luşların yurt dışından naklen veya daha sonra banttan yayınlayacakları devamlılık arz etmeyen, 
münferit programlar, bu yasağın kapsamı dışındadır. 

Gerekçe : Bu Kanun hükümlerine göre yayın izni ve lisans alan yayın kuruluşlarının yurt dı
şında cereyan eden, toplumun ilgisini çeken olayları anında canlı olarak veya daha sonra banttan 
yayınlayabilmeleri hususunda bir kısıtlamayı önlemek amaç edinilmiştir. 

Ancak, 26 ncı maddeye eklenen fıkra, 29 uncu maddedeki "Yurt dışından Türkiye'ye yönelik 
yayın yapan ve Türk vatandaşlarının pay sahibi oldukları radyo ve televizyon kuruluşlarına üst ku
rul tarafından frekansı, kanal ve kablo kapasitesi tahsis edilemez" hükmünü aşmak üzere kullanı
lamaz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki 

Kanun Teklifinin 26 ncı maddesine aşağıdaki metnin 2 nci fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ercan Karakaş Nevzat Ercan Mahmut Oltan Sungurlu 
İstanbul Sakarya Gümüşhane 

Turhan Tayan . Nihat Matkap 
Bursa Hatay 

Ancak yurt dışından naklen spor, konferans ve her türlü benzer yayınlar geçici olmak kaydıy
la aynı anda veya daha sonra yayınlanabilir. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri, aykırılık sırasına göre okutup, işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki 
Kanun Teklifinin 26 ncı maddesine aşağıdaki metnin 2 nci fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

ve arkadaşları 
Ancak yurt dışından naklen spor, konferans ve her türlü benzer yayınlar geçici olmak kaydıy

la aynı anda veya daha sonra yayınlanabilir. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu konu

lar daha önce Komisyonumuzda ele alınmadığı, karar konusu yapılmadığı ve şu anda da ekseriye
timiz olmadığı için katılamıyoruz; ancak, takrirler kabul edildiği takdirde, yetkimizi kullanarak 
yazım konusunda ufak bir mütalaamız olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor; Sayın Komisyon, çoğunluğu olmadığı için 

fikir beyan etmiyor. 
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Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifi" adlı tasarının 26 
ncı maddesine aşağıdaki fıkranın 2 nci fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

ve arkadaşları 
Yeniden İletim Yasağı 
Madde 26. — 
Üst kurulun yayın izni ve lisans verdiği ulusal ve/veya yerel yayın yapan kuruluşların yurt dı

şından naklen veya daha sonra banttan yayınlayacakları devamlılık arz etmeyen münferit prog
ramlar, bu yasağın kapsamı dışındadır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim aynı müla

hazalarla fikir beyan edemiyorum. Yalnız, her iki önerge kabul edilirse, yazılım açısından bir mü
talaamız olacak efendim. 

BAŞKAN — Size söz vereceğim efendim. 
Sayın hükümet katılıyor mu efendim?.. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor; Sayın Komisyon, çoğunluğu olmadığı için 

fikir beyan etmiyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Her iki önerge de kabul edildi. Komisyona, Başkanlık Divanını biraz önceki uyarısı istikame

tinde redaksiyon için söz veriyorum. 
Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, iki önerge 

de kabul edildiğine göre, "Üst kurulun yayın izni ve lisans verdiği ulusal ve/veya yerel yayın ya
pan kuruluşların yurt dışından naklen veya daha sonra banttan yayınlayacakları devamlılık arz et
meyen münferit programlar, bu yasağın kapsamı dışındadır" tarzında kabul edilen önergenin ikin
ci fıkra; ondan sonra "ancak yurt dışında naklen spor, konferans ve her türlü benzer yayınlar geçi
ci olmak kaydıyla aynı anda veya daha sonra yayınlanabilir" yolunda kabul edilen takririn ise, 
"ancak" kelimesinin çıkarılarak üçüncü fıkra olması gerekecek efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, 26 ncı maddeyi, kabul edilen önergeler ve Komisyonun yaptığı bu re

daksiyonla birlikte oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — İsparta Milletvekili Er tekin Durutürk'ün, Ayasojya Camiinin ibadete açılmasıyla ilgili 

kanun teklifinin (2/30), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (41294) (Devam) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, biraz önce yapılan oylamanın neticesini arz ediyorum : 

Ayasofya Camiinin İbadete Açılması ile İlgili Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarın
ca doğrudan dıoğruya gündeme alınması önergesinin açık oylaması sonucu kullanılan oy sayısı 
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238, kabul 150, ret 87, geçersiz 1 oy. Böylece önerge kabul edilmiş ve kanun teklifi doğrudan 
doğruya gündeme alınmıştır. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Millevtekili Turhan Tayan, Anavatan Parti
si Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve 
Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İste-
mihan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Ka- •• 
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı: 356) (Devam) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 

Seçimlerde Siyasî Partilerin Yayınları 

MADDE 27. — Seçim dönemlerindeki yayınlar, kanunla Yüksek Seçim Kuruluna verilen 
yetkiler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. 

Üst Kurul, seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusun
da denetler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına, Sayın Oğuz; buyurun. 
. REFAH PARTİSİ GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arka

daşlarım; müzakere konusu kanun teklifinin 27 nci maddesinde, "Seçim dönemlerindeki yayınlar, 
kanunla Yüksele Seçim Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
düzenlenir" deniyor. 

Hepinizin de malumu olduğu gibi, seçim döneminde Yüksek Seçim Kurulu kura çekerek bu 
işi denetliyor; fakat, benim kanaatime göre, "Üst Kurul, seçim dönemlerindeki yayınların Yüksek 
Seçim Kurulunun kararlan doğrultusunda denetler" şeklindeki hükme rağmen, gene de bazı aksa
yan taraflar oluyor veya kifayetsiz oluyor. Ben, diliyorum ki, eğer liderler seviyesinde bir açıkla
ma veya bir bilgilendirme veya bir görüşün hâkim kılınması ve propagandasının yapılması hedef 
alınırsa, bunun çok kısa süreler ve zamanlar tahsis edilerek yapılmasında isabet görmüyorum. Bu
nun daha geniş imkânlar içerisinde milletimizi ve memleketimizi tenvir edecek şekilde daha geniş 
ve müessir tutulmasında fayda olduğunu düşünüyorum ve bu vesileyle Yüce Heyetinize saygıları
mı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Başka konuşma isteği?.. Yok. 
Madde üzerinde 2 adet önerge vardır; okutup işleme alacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 27 nci maddesi

nin son fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 88 
inci maddesine göre ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saffet Topaktaş Ökkeş Şendiller Ahmet Özdemir 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Tokat 
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Esat Bütün Muhsin Yazıcıoğlu 

Kahramanmaraş Sivas 

"Madde 27. — Üst Kurul, seçim dönemlerindeki yayınları Yüksek Seçim Kurulu kararlarını 
gözönünde tutarak denetler." 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 27 nci maddesi
nin birinci fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
88 inci maddesine göre ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saffet Topaktaş Ökkeş Şendillcr Ahmet Özdemir 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Tokat 

Esat Bütün Muhsin Yazıcıoğlu 
Kahramanmaraş Sivas 

"Madde 27. — Seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin esasları, kanunla Yüksek Seçim Ku
ruluna verilen yetkiler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir." 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme alacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 27 nci maddesi
nin son fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 88 
inci maddesine göre ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 
ve arkadaşları 

"Madde 27. — Üst Kurul, seçim dönemlerindeki yayınları Yüksek Seçim Kurulu kararlarını 
gözönünde tutarak denetler." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu konu 
da Komisyonumuzda bir karar konusu yapılmamıştır. Onun için bir mütalaa beyan edemiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Hükümet önergeye katılmıyor, Sayın Komisyon ise 
yeterli çoğunluğu olmadığı için fikir beyanında bulunmuyorlar. 

Önerge sahibinin de konuşma talebi olmadığına göre önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 27 nci maddesi
nin birinci fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
88 inci maddesine göre ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 
ve arkadaşları 

"Madde 27. — Seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin esaslar kanunla Yüksek Seçim Kuru
luna verilen yetkiler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU. SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Aynı durumdayız 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

• Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar, Sayın Komisyon ise, çoğunluğu olma
dığı için fikir beyan etmiyorlar. 

Önerge sahibinin de konuşma talebi olmadığına göre önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

27 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 27 nci madde 
kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 

Düzeltme ve Cevap Hakkı 
MADDE 28. — Gerçek ve tüzelkişilerin kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlar ile ger

çeğe aykırı olduğu iddia edilen yayınlara karşı cevap ve düzeltme hakkı tanınması için ilgililer 
yargı yoluna başvurabilirler. 

Yayın kuruluşları yaptıkları her yayının bandını en az otuz gün muhafazaya mecburdur. İlgili 
dava açmaya esas olmak üzere, yazılı olarak Üst Kurula bayvurarak yayın bandından ücretini 
ödeyerek bir kopya isteyebilir. 

Yargıya yapılan başvuru üzerine yargı gerekli incelemeyi yapar. Başvuru yerinde görülürse 
düzeltme ve cevap, saldırı teşkil eden veya gerçeğe aykırı yayının yapıldığı aynı saatte, aynı prog
ram içinde yayınlanır. Yayın süresi ve şeklini halin icabına ve delillere göre hâkim takdir eder. 

Kişilerin yargıya başvurmaları yayından itibaren on gün içinde yapılır, mahkeme üç gün için
de karar verir, verilen karar kesindir. 

Mahkeme kararı ilgili kuruluşa tebliğ edildiğinin ertesi günü yayın yapılır. 
Yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yapmayan ya da geciktiren kuruluşun yayını Üst 

Kurulca derhal durdurulur. 

Yetkili ve görevli mahkeme ulusal yayın yapan kuruluşlar için Ankara Sulh Ceza Mahkeme
si, böglesel ve yerel yayın yapan kuruluşlar için başvuru sahibinin ikametgâhı sulh ceza mahke
mesidir. 
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Gerçek ve tüzelkişilerin ayrıca genel hükümlere göre ilgili yayın kuruluşuna karşı tazminat 
davası açma hakkı saklıdır. Tazminat davası haklı görüldüğü takdirde mağdur tarafa ödenecek taz
minat miktarı yüzmilyon TL.'dan az olamaz. 3506 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Ali 
Oğuz; buyurun. 

REFAH PARTİSİ GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; "Düzeltme ve Cevap Hakkı" başlığı altında düzenlenen bu madde, "gerçek ve 
tüzelkişilerin kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlar ile gerçeğe aykırı olduğu iddia edilen 
yayınlara karşı cevap ve düzeltme hakkı tanınması için ilgililer yargı yoluna başvurabilir" hük
münü getirmiştir. Tabiî, Basın Kanunun özel hükümleri muvacphesinde de hükümler burada tele
vizyon yoluyla yapılan yayınlar için de olması gerekirdi. Nitckin, bu düzenlenmiş; ancak, "yayın 
kuruluşları yaptıkları her yayının bandını otuz gün muhafazaya mecburdurlar" hükmü ile "on gün 
içerisinde mahkemeye müracaat edilir ve mahkeme üç gün içerisinde karar verir, verilen karar 
kesindir" hükmü vardır. Bu on günlük müddetin ne kadar noksan veya kısa bir müddet olduğu 
hepimizce malumdur. Herkes bu yayınları günü gününe takip etme imkânında da değildir. 
Halbuki, Basın Kanununda bu müddetler daha da uzundur. Bunu Basın Kanunundaki mevcut 
maddeler muvacehesinde, o müddetlere paralel hükümler getirerek düzenlemekte mutlaka 
sayılamayacak kadar faydalar vardır. Ben onu işaret etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Başka söz talebi?.. Yok. 
Değerli milletvekilleri, bu madde üzerinde gruplar tarafından verilmiş çok sayıda önerge var. 

Grup başkanvekilleri tarafından bana biraz önce ulaşan müracaat üzerine ve grupların bu 
önergeleri yeniden gözden geçirme ihtiyacından dolayı birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.01 

m 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 17.23 

BAŞKAN — Başkanvckili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER: Kadir Bozkurt (Sinop), Abbas İnceayan (Bolu) 

- O ' - • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin ikinci oturumunu açıyo
rum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Millevtekili Turhan Tayan, Anavatan Parti
si Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve 
Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İste-
mihan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı: 356) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
28 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve 28 inci maddeyle ilgili olarak verilen 

önergelerin görüşülmesinde kalmıştık. 
Şimdi, önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, bilahara, aykırılık derecesine göre işle

me tabi tutacağım. 
Buyurun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun Teklifinin 28 inci madde
sinin son fıkrasında değişiklik önergesi ve gerekçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
88 inci maddesine göre, ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saffet Topaktaş Ökkeş Şendiller Ahmet Özdemir 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Tokat 

Esat Bütün Muhsin Yazıcıoğlu 

Kahramanmaraş Sivas 

Madde 28. — Gerçek ve tüzelkişilerin ayrıca genel hükümlere göre ilgili yayın kuruluşlarına 
karşı tazminat davası açma hakkı vardır. 

Gerekçe: 

Fıkrada belirtilen tazminat miktarının 100 milyondan aşağı olmayacağı hükmü, Medenî Ka
nunun 24 ve Borçlar Kanununun 49 uncu maddeleriyle çelişki teşkil edecektir. Bu maddelere gö-
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re, hâkim, manevî tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatlarını, işgal ettikleri makamı 
ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alarak karar verir. Hâkim, ayrıca, bu tazmina
tın ödenmesi yerine diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave edebileceği gibi, tecavüzü kınayan bir 
karar vermekle yetinebilir ye bu kararın basın yoluyla ilanına da hükmedebilir. 

Kıyas yoluyla bu hüküm, radyo televizyon yoluyla mağdur edilen kişilere de uygulanabile
cekken tazminat miktarının belli bir orandan az olmayacağına hükmetmenin çelişki yaratacağı ve 
şahsiyet haklarının ihlalinde esas alınan Medenî Kanunun 24 ve Borçlar Kanununun 49 uncu mad
delerine de aykırılık teşkil edecektir. 

Bu nedenle, manevî tazminata ilgili miktar değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun Teklifinin 28 inci madde
sinin dördüncü fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 88 inci maddesine göre, ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Saffet Topaktaş Ökkeş Şendiller Ahmet Özdemir 

Kahramanmaraş Kahramanmaraş Tokat 

Esat Bütün Muhsin Yazıcıoğlu 

Kahramanmaraş Sivas 

Madde 28..— Kişilerin yargıya başvurmaları yayından itibaren on gün içinde yapılır. Mah
keme üç gün içinde karar verir. Verilen karara karşı tebliğden itibaren üç gün içinde bir üst mah
kemeye itiraz edilebilir. Üst mahkeme üç gün içinde karar verir. Verilen karar kesindir. 

Gerekçe : 

Kişilerin yargıya başvurduktan sonra yargının verdiği kararın kesin olarak kabul edileceğinin 
belirtilmesi, genel hukuk tekniği açısından doğru değildir. 5680 sayılı Basın Kanunun 19 uncu 
maddesindeki düzenlemede itiraz hakkını tanımak bu kanunda ise tanımamak çelişki teşkil ede
cektir. Bu nedenle, yargı yoluna başvurma üzerine verilecek karara itiraz hakkı getirilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun Teklifinin 28 inci madde
sinin altıncı fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 88 inci maddesine göre, ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Saffet Topaktaş Ökkeş Şendiller Ahmet Özdemir 

Kahramanmaraş Kahramanmaraş Tokat 

Esat Bütün Muhsin Yazıcıoğlu 

Kahramanmaraş Sivas 
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Madde 28. — Yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yapmayan veya geciktiren kuru
luşların yayını Üst Kurulca, eylemin ağırlığına göre üç aya kadar durdurulur. İkinci kez tekrarı ha
linde yayın izni iptal edilir. 

Gerekçe: 

Yayının sadece durdurulacağını belirtip süre tespit etmemek, idarenin takdir hakkını kullanır
ken keyfîliğe kaçmasına yol açabilecektir. Bu nedenle, durdurma kararı için belirli bir süre tespit 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun Teklifinin 28 inci madde
sinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ercan Karakaş Nihat Matkap Mümtaz Soysal 
İstanbul Hatay Ankara 

Cemalettin Gürbüz Hilmi Yükselen Mustafa Yılmaz 

Amasya Kırşehir Malatya 

Fahri Gündüz Azimet Köylüoğlu 
Uşak Sivas 

Yayın kuruluşları, yaptıkları her yayının bandını bir yıl muhafazaya mecburdur. İlgili, dava 
açmaya esas olmak üzere yazılı olarak Üst Kurula başvurarak yayın bandından, ücretini ödeyerek, 
bir kopya isteyebilir. 

Gerekçe: 
Teklifin 28 inci maddesinin son fıkrasında gerçek ve tüzelkişilerin genel hükümlere göre taz

minat davası açma hakkı saklı tutulmuştur. Yayın bandının otuz gün saklanması halinde, kişilik 
hakları saldırıya uğrayan, yayınlardan zarar gören, görecek tüzelkişilerin bandın saklanma süresi 
sona erdiğinde imha edildiği iddiasıyla karşılaşmaları ve böylece davalarını kanıtlama güçlüğüyle 
karşılaşmaları büyük ihtimal dahilindedir. 

Bu olgu gözönüne alınarak, tazminat davalarının tabi olduğu bir yıllık zamanaşımı süresince 
yayın bantlarının saklanmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyacağım. 

Sayın Bakan, o kısmı, "memurdur" değil, "mecburdur" diye düzeltiyoruz. 

Buyurun : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Kanun Teklifinin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

ve arkadaşları 
Yayın kuruluşları, yaptıkları her yayının bandını bir yıl muhafazaya mecburdur. İlgili, dava 

açmaya esas olmak üzere, yazılı olarak Üst Kurula başvurarak, yayın bandından, ücretini ödeye
rek bir kopya isteyebilir. 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu konuda 
Komisyonumuz bir karar almamıştır. Kaldı ki, bu, Meclisin takdirine bağlı bir husustur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyorlar, Sayın Komisyon Meclisin takdirine bıra
kıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun Teklifinin 28 inci madde
sinin dördüncü fıkrasının değişiklik önergesi ve gereçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İçtü
züğünün 88 inci maddesine göre ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saffet Topaktaş 

Kahramanmaraş 
ve arkadaşları 

Madde 28. — Kişilerin yargıya başvurmaları yayından itibaren 10 gün içinde yapılır. Mahke
me 3 gün içinde karar verir. Verilen karara karşı, tebliğden itibaren 3 gün içinde bir üst mahkeme
ye itiraz edilebilir. Üst mahkeme 3 gün içinde karar verir. Verilen karar kesindir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu husus
ta da durumumuz aynı. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katıldıklarını ifade ettiler, Sayın Komisyon Meclisin 
takdirine bıraktılar. -

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Karar yetersayısı aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Karar yetersayısı aranacaktır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Karar yetersayısı vardır. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun Teklifinin 28 inci maddesinin 
altıncı fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 88 
inci maddesine göre ilişikte sunulmuştur. Saffet Topaktaş 

Gereğini arz ederiz. Kahramanmaraş 

ve arkadaşları 

Madde 28. — Yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yapmayan veya geciktiren kuru
luşların yayını, üst kurulca, eylemin ağırlığına göre üç aya kadar durdurulur. İkinci kez tekrarı ha
linde yayın izni iptal edilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bizim du
rumumuz aynı. 

BAŞKAN — Komisyon, yeterli çoğunluğu olmadığı için fikir beyan etmiyor. 

Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katıldıklarını ifade ettiler, 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Bu maddeyle ilgili son önergeyi işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun Teklifinin 28 inci maddesinin 
son fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 88 inci 
maddesine göre ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 

ve arkadaşları 
Madde 28. — Gerçek ve tüzel kişilerin ayrıca genel hükümlere göre ilgili yayın kuruluşuna 

karşı tazminat davası açma hakkı vardır. 
BAŞKAN— Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu husus 
Komisyonumuzda görüşülmüş, ancak Komisyon tarafından kabul edilen metin daha kuvvetli mü
eyyideler öngörmüştür, bunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bu nedenle katılamıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 28 inci madde kabul 

edilmemiştir. 
28 inci maddeyi, kabul edilen Uç önergeyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 28 inci Madde kabul edilmiştir. 
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29 uncu maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları 

Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları 

MADDE 29. — Siyasî partiler, dernekler, vakıflar, mahallî idareler ile bu idarelerce kurulan 
veya bu idarelerin ortak oldukları şirket ve sair kuruluşlar özel radyo ve televizyon kuruluşu kura
maz ve bunlara ortak olamazlar. 

Özel radyo ve televizyon kuruluşları anonim şirket olarak kurulurlar. Sermaye Piyasası Kuru-
, lu bu anonim şirketlere ortak diğer şirketlerin hamiline yazılı hisselerini nama yazılı hale getirme
lerini ister. ' [ . • • , 

İkinci fıkrada yazılı anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka arzında 28.7.1981 tarihli ve 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kuruluş için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alın
madan önce Üst Kuruldan onay alınması şarttır. 

Aynı şirket ancak bir radyo veya bir televizyon işletmesi kurabilir. 

Aynı özel radyo ve televizyon kuruluşunda bir ile üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve sihri 
hısımlar aynı zamanda hisse sahibi olamazlar. 

Bir hissedarın bir kuruluştaki hisse miktarı ödenmiş sermayenin % 20 sinden ve birden fazla 
kuruluşta hisse sahibi olanların bu kuruluşlardaki tüm hisselerinin toplamı da % 20 den fazla ola
maz. Bu hükümler, yukarıda zikredilen hisse sahibinin bir ile üçüncü dereceye kadar (dahil) kan 
ve sihri hısımları için de uygulanır. 

Belirli bir özel radyo veya televizyon kuruluşunda yabancı sermayenin payı % 10 u geçemez. 
Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda ortak olan yabancı gerçek veya tüzelkişi, bir 

başka özel radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olamaz. 

Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda % 10 dan fazla hissesi olanlar, Devletten, di
ğer kamu tüzelkişilerinden ve bunların doğrudan doğruya veya dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs 
ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemezler 
ve menkul kıymetler borsalarında muamelede bulunamazlar. 

Türkiye'de gazete çıkaran gerçek ve tüzelkişiler ile basınla ilgili mevzuata göre gazete sahibi 
olanlar birarada % 20 den fazla hisse sahibi olamazlar. Bu hüküm bu şahısların bir ile üçüncü de
receye kadar (dahil) kan ve sihri hısımları hakkında da uygulanır. 

Yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan ve Türk vatandaşlarının pay sahibi oldukları 
radyo ve televizyon kuruluşlarına Üst Kurul tarafından frekans, kanal ve kablo kapasitesi tahsis 
edilemez. Bunlara Türkiye'de vergi mükellefi olanlar tarafından verilen reklam ve ilan bedelleri 
vergi matrahlarından düşülemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Hüsamettin Korkutata; buyu
run efendim. 

RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA ( Bingöl) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 29 uncu madde üzerinde şahsım ve Grubum adına görüşlerimizi arz etmeye çalışa
cağım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

29 uncu maddenin birinci fıkrasında, "Siyasî partiler, dernekler, vakıflar, mahallî idareler ve 
bu idarelerin ortak olduğu kuruluşlar özel radyo ve televizyon istasyonu kuramazlar" denilmekte-
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dir. Siyasî partilerin böyle bir kuruluşa iştirak etmemeleri elbette doğaldır; fakat, mahallî idareler, 
vakıflar ve derneklerin bu haktan mahrum edilmeleri bence sakıncalıdır. Zira, bugün bilhassa do
ğu ve güneydoğudaki illerde -batıdaki birçok illerde böyledir; gittik, yerinde gördük- belediyele
rin, il özel idarelerinin veya kurulmuş bazı derneklerin desteğiyle radyolar kurulmuş olup, bu rad
yolarda o yörenin mahallî haberleri, folkloru, kültürü devamlı seki İde,,gerçek anlamda zikredil
mektedir. Bu sebepten dolayı, bu gibi derneklerin ve mahallî idarelerin böyle bir haktan yoksun 
bırakılmaları, hakkaniyet ölçüleri içinde değildir. Bugün bu konuda kurulmuş yüzlerce radyo ve 
televizyon istasyonu vardır ve bunların birdenbire bu haktan mahrum edilmeleri, millî servetin he
der olması anlamına da gelir. Burada bir haksızlık olduğu açık olarak görülmektedir. 

1580 sayılı Kanuna göre, belediyelerin icraatlarını halka duyurmaları gereği, belediyeleri, 
radyo ve televizyon istasyonu kurmaya bir nevi mecbur bırakmaktadır. Çok eskiden, küçüklüğü
müzde, belediyeler icraatlarını tellalarla vesair yöntemlerle duyuluyorlardı. Sonralarda belki kü
çük küçük bültenlerle icraatlarını duyurmaları mümkün olduysa da, bugün, radyo ve televizyon 
gibi bu konuda çok yaygın araçlardan mahrum bırakılmaları ve icraatlarını halka duyuramamaları 
bana göre bir noksanlık olacaktır. 

Hepimizin bildiği gibi, bugün, gazete sahiplerinin televizyon istasyonları vardır. Teklifte, 
yüzde 20 gibi bir pay sahibi olabilmeleri ve bir ile üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve sihri hı
sımlara da bunun uygulanması söz konusudur. Burada, bana göre daha değişik önlemler alınması 
mümkündü; çünkü, bu durumda, muvazaalı bazı yollara başvurulacaktır. Kimse, kendi malını tu
tup bir başkasına bedelsiz olarak teslim edemeyeceğinden, şirkette söz sahibi olabilmek için biri
leriyle muvazaalı olarak anlaşacak ve bu kanunu delecektir. 

Yine 29 uncu maddenin son fıkrasında anlaşılmayan bir husus var: "Yurtdışından Türki
ye'ye yönelik yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarına Türk vatandaşlarının pay sahibi ol
maları halinde frekans ve kanal tahsis edilemeyeceği" söylenilmektedir. Yani, eğer Türk vatanda
şı, radyo ve televizyon kuruluşuna ortaksa, bu radyo ve televizyon kuruluşuna frekans ve kanal 
tahsisi yapılamayacağından, kesinlikle yayın da yapamayacaktır; ama, pay sahibi olan kimse Türk 
vatandaşı değilse, bu radyo ve televizyon kuruluşuna frekans ve kanal tahsisi yapılacaktır anla
mındadır. Çünkü, Türk vatandaşı olmayanlar hakkında herhangi bir müeyyide yoktur teklifte. Sa
nırım bu husus, beynelmilel anlaşmalara bağlı olarak böyle düşünülmüştür. Beynelmilel anlaşma
ların insanlara tanıdığı hakları biz burada tanımıyoruz gibi bir anlam çıkmaktadır; bu da bir hak
sızlıktır. Bana göre bunların düzeltilmeye ihtiyacı vardır. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 
SHP Grubu adına, Sayın Ercan Karakaş; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 29 uncu maddeye ilişkin olarak Grubum adına söz almış bulunuyorum, hepinizi saygı ve sev
giyle selamlarım. 

Bu maddeye ilişkin olarak iki değişiklik önergesi verdik. Özellikle yerel yönetimlerin radyo 
ve televizyon yayını yapabilmesi gerekir diye düşünüyoruz; çünkü, 1580 sayılı Belediye Yasası, 
belediye çalışmalarının kent halkına duyurulmasını görev olarak belediyelere vermekte. 

Günümüzde bu duyuru, elbette duvar ilanlarıyla, tellalla yapılacak değil. Bugün Türkiye'de 
birçok belediye, yerel yönetim, radyodan, yurttaşlara, belediye çalışmalarını, kentin sorunlarını 
duyurmakta; aynı şekilde bazı belediyeler de televizyon yayını yapmaktadır. Yerel yönetimlerin 
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güçlendirilmesini hemen hemen her parti ve her parti grubu istiyor. Önümüzde bir yerel yönetim 
yasa tasarısı da var ve Hükümet tarafından hazırlanıyor. Bir taraftan yerel yönetimleri malî yön
den güçlendirmek istiyoruz, yetki yönünden güçlendirmek istiyoruz, yerinden yönetimi güçlendir
mek istiyoruz; ama diğer taraftan böyle bir zaman diliminde, yerel yönetimlerin radyo ve televiz
yon yayını yapmasını uygun görmüyoruz. Bizce burada bir çelişki var. 

"Yerel yönetimler radyo televizyon yayını yapmasın" diyenler argüman olarak iki şey söylü
yorlar : Birincisi, "Belediye kaynakları boşa harcanır" ikincisi de "Belediyeler buradan farklı ya
yınlar yaparlar" Mahallî bakımdan belediyelerin nasıl denetleneceği ortada; belediye başkanlarını 
-sonuç olarak- halk tarafından seçilmiş belediye meclisleri denetliyor. O bakımdan, zaten bir de
netim var. Biz belediyelerin yayın yapmasını şu amaçla istiyoruz : Bir kere, belediye çalışmaları
nı duyurmak, kentin meselelerini kentli insanlarla radyo ve televizyonda konuşmak, tartışmak. 
Ayrıca, saydamlık istiyoruz; örneğin, belediye meclis toplantılarını radyodan tamgün yayınlamak 
gibi. 

Mesela Ankara'da, belediye bünyesinde kurulan ANKİ isimli radyo bunu yapıyor. Ankaralı 
yurttaşlar belediye meclisi toplantılarına ilgi duyuyorlarsa, radyolarının düğmelerini çevirerek, be
lediye meclisinde yapılan bütün tartışmaları izleyebiliyorlar. Bence bu son derece yararlıdır. Aynı 
şekilde, ihaleler konusunda da bu radyo ve televizyonlar kullanılabilir. Hepimiz istiyoruz ki, 
önemli ihaleler, büyük ihaleler, hatta devlet ihaleleri açıklıkla yapılsın, televizyonlardan yayınlan
sın. Bunu yerel yönetimlerde de vermek gerekir. 

Televizyon yayını yapmak olanağı verilmiyorsa, hiç değilse radyo yapını yapma olanağı ve
rilmelidir ve gerekiyorsa bu radyo ve televizyon yayınlarının, yerel yönetimler taralından yapıla
cak yayınların çerçevesi de yasaya konulabilir. Zaten, 1580 sayılı Yasa bunu koymuş; "kent çalış
malarını, kente yapılan hizmetleri ya da halka yapılması gereken duyuruları onlara iletmek" deni
yor. Böyle bir çerçevede yapılabilir. 

Biz Grup olarak bu düşüncedeyiz. 29 uncu maddeye ilişkin iki değişiklik önergesi de vermiş 
bulunuyoruz. Gerçekten dünyanın birçok ülkesinde yerel yönetimler güçleniyor, yerinden yönetim 
güçleniyor ve onların bu gibi yetkileri oluyor. Bizim de, yerel yönetimleri yeniden yapılandırmak 
istediğimiz bu dönemde, daha çok yetki tanımak istediğimiz bu dönemde, onlara radyo ve televiz
yon imkânı vermemiz yerinde olur düşüncesindeyiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Oltan Sungurlu; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; bu madde, devlete ait bir tek kamu kurumu niteliğinde özerk televizyon 
olacağına dair Anayasa hükmünden mülhem olarak hazırlanmıştın Anayasa üzerinde anlaşırken, o 
madde üzerinde de bütün siyasî parti grupları olarak anlaştık. 

Mesele şuydu : Yalnız belediyeler değil, devlete ait birçok müesseseler, üniversiteler, genel 
müdürlükler, bakanlıklar, televizyon ve radyo kurmanın peşindeydiler. Halbuki, şimdi bizzat Sa
yın Ercan Karakaş'in partisinin ortak olduğu Hükümetin aldığı tasarruf tedbirleriyle böyle bir şe
yin bağdaşması mümkün değil. Bürokrasinin böyle bir şeyi nasıl kullanacağını, nasıl istismar ede
ceğini ve ülke kaynaklarını ne şekilde israf edeceğini biliyoruz. 

Efendim, biz bu mevzuda, Meclis Başkanlığının talebine rağmen, Yüce Mecliste böyle bir 
KİT kurulmasına razı olmadık. Ancak, devlet televizyonu, kamu televizyonu vasıtasıyla, Meclis 
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yayınlarının yapılabilmesine imkân tanıyan bir hüküm koyduk. Onun dışında Yüce Mclise bile 
böyle bir imkânı tanımadık. Burada açıkça müzakere edildi, Meclis Başkanının ve Meclis Başkan
lığının bu talebini bile Yüce Meclis geri çevirdi. Gerekçesi tasarruftur, malî hesaplardır. Şimdi, 
böyle bir şey ortada iken, çeşitli bahanelerle bunu delmemiz ve Anayasaya aykırı bir hüküm ge
tirmemiz mümkün değil. 

Nitekim, bu teklif hazırlanırken, belediye başkanlarıyla alakalı, Anayasaya aykırı bir hüküm 
geldi. Biz o zaman da onun Anayasaya aykırı olduğunu söylemiştik; ama, bugün kanun ortada 
iken, artık kanun tatbik etmek zorunluluğu doğuyor. Bu defa, Anayasaya aykırı bir kanunu içimi
ze sindirsek de, sindirmesek de tatbik zorunda oluyoruz. Bugün de, daha dün yaptığımız, kendi 
elimizle yaptığımız bir Anayasa hükmünü, bir maddeyle delmek, böyle bir şeye imkân hazırlamak 
doğru değildir. 

Şunu kabul ediyorum : Bu kanun teklifinde en büyük eksiklik, çoğulculuğun gereği, küçük 
birimlerin kendilerini ifade etmek şanslarının az olduğudur. Bu noktada, daha önce konuştuğumuz 
gibi, üst kurulun bir düzenleme ile, çeşitli birimlere, yalnız belediyelere değil, birçok birimlere, 
halkın kendi sesini iletmesi imkânını mahallî radyo ve televizyonlarla sağlamasını temenni ediyo
ruz. Teklifi hazırlarken o düşünce içindeydik. 

Bu vesileyle* bu maddenin, mahallî idareler açısından, belediyeler açısından bu şekliyle geç
mesinin uygun olacağı görüşündeyim. 

Arz ederim. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Gruplar adına başka söz talebi var mı? Yok. 

Şahıslar adına, Sayın Uluç Gürkan, Sayın Ahmet Remzi Hatip daha önce müracaat etmişler
dir. 

Sayın Uluç Gürkan, buyurun efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yerel yönetimlerin 
radyo ve televizyon yayınlarını kullanması, bu imkândan yararlanması elbette önemli, bir olgu, ço
ğulculuğun da gereği. Yalnız, bunu talep eden arkadaşlar, bu yasanın önemli bir özelliğini göz ar
dı ediyorlar; artık, bugün bu teklifi biz kabul ettikten sonra, canı isteyen bir radyo istasyonu, canı 
isteyen bir televizyon istasyonu kurup, bulduğu bir frekanstan, onları kirletme pahasına yayın ya
pamayacak ve Türkiye'de bu ortamda da yerel yönetimlere "Dilediğiniz gibi istasyon kurarsınız, 
şirket kurarsınız, bu hak size verilmiştir" demek, büyük bir vebaldir. Yani, bir sürü şey boşa gide
bilir. 

Ne yapacak yerel yönetimler? Diğer bütün özel radyo ve televizyon işletmeleriyle birlikte, bu 
teklife göre, ihaleye girecek, eskisi gibi de öyle 300-500 milyon liraya, kırık dökük, teknolojisi es-

. kimiş üç beş alet alıp, radyo yayını vesaire yapamayacak. Onun için, bu teklifin şirket kurma anla
mında özel şirket kurma anlamında, yerel yönetimlere getirdiği yasak, kısıtlama haklıdır; ama, 
Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak bizim verdiğimiz bir değişiklik önergesi var, onu 
lütfen dikkatle izlemenizi öneriyorum. Biz bu teklifle TRT'nin eline, hem televizyon yayınları 
hem.de radyo yayınları için, TRT'nin kullanamayacağı sınırsız sayıda imkân veriyoruz. TRT, 
bunları, özellikle bölgesel olanlarını, yerel olanlarını kullanamayacaktır. 

İşte bu noktada, yerel yönetimlere TRT, bu imkânlarını öncelikle kiralamak durumunda ol
malıdır. Yerel yönetimler, böylelikle, bir malî külfete de girmeden, yerel yönetim hizmetlerini ve 
bir anlamda da kendi siyasî anlayışlarına dönük propagandalarını da yapmadan, TRT'nin belirle-
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yebileceği veya TRT eliyle belirlenecek bir mesafede, o yerel birimde mevcut bütün eğilimleri, 
kültürleri yansıtabilecek Batı'daki örneklerine uygun bir yayın olanağına pekâla kavuşabilecektir. 

Ama, eğer, biz şu an yerel yönetimlere, "Buyurun, canınızın istediği gibi radyo şirketlerini, 
televizyon şirketlerini kurun" der ve bunları üst kurulun önündeki frekans tahsisi için, kanal tahsi
si için ihale koşullarına sokarsak büyük bir insafsızlık yapmış oluruz. 

Bunun için, Yüce Kurulun, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri tarafından imzalanmış 
olan, TRT'nin elinde değerlendirilmeyecek sayıda, TRT'nin değerlendiremeyeceği sayıdaki im
kânlardan, kira yoluyla ve o yerel birimdeki bütün kültürleri ve sesleri duyurmaya dönük bir dü
zenlemeyle, bu imkândan yararlandırmaya dönük bir değişiklikle bu sorunu da çözebileceği inan
cındayım. 

Bu konuya özellikle dikkat göstermenizi, hassasiyet, göstermenizi diliyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 356 

sıra sayılı Radyo Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesiyle İlgili Kanun Teklifinin 29 uncu mad
desi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, maddenin birinci fıkrasında, daha evvel, SHP sözcüsü Sayın Kara-
kaş'ın da ifade ettiği gibi, mahallî idarelere, siyasî partilere, derneklere, vakıflara televizyon, rad
yo istasyonu kurma ve yayın yapma yasağı getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün, üniversiteler eğitim yapar, belediyeler hizmet yapar, siyasî par
tiler yine, iktidar olup memleketi yönetmek için programlarını halka tanıtırlar. Biz niye bunlara 
yasak getiriyoruz? Bırakınız bunlar kendi faaliyetlerini,, kendi hizmet verdikleri çevresindeki in
sanlara duyursunlar. 

Bakın, bütün siyasî parti gruplarının hemen hemen yaklaşımı aynıdır; "Mahallî idarelere eği
tim hizmetlerini devredelim" diyoruz, "Mahallî idarelere sağlık hizmetlerini devredelim" diyoruz. 
Değerli arkadaşlar. 60 milyonluk Türkiye'de, Ankara'dan Hakkâri'ye Edirne'ye, Mersin'den 
Samsun'a binlerce okulu binlerce hastaneyi idare etmeniz mümkün değildir. Türkiye'nin bugün 
bir çıkmazı da budur. Ankara'da, oturmuş, bir genel müdür; Ankara'da oturmuş bir idareci, bütün 
eğitimi, bütün sağlığı buradan düzenleyecek. Bunu yapmanız mümkün değil pratikte. Bırakınız, 
yasakları kaldıralım, insanları hizmet yarışına sokalım; Üniversitelerde sokalım, şehirlerde soka
lım, eğitimde sokalım; partileri hizmet yarışına sokalım. 

"Efendim, bazıları aşırı yayın ve propaganda yapar...." Nitekim, zaman zaman oluyor. İki üç 
gün önce de, bazı yayın organlarının, aslı olmayan haberlerle devamlı yayın yaparak birtakım mi
tinglere, toplantılara meydan verdiğini gördük; ama, ne oldu; Türkiye yıkıldı mı?.. Hiçbir şey ol
madı. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - A m a n beyefendi! Rica ederim... . 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Yıkılmaz elhamdülillah, bu memleket yıkılmaz; endişe et

meyin; ama, hürriyet verin, hakkı verin, denetimi de getirin. Onu ihlal edeni, keyfî kullananı, tah
rik edeni mahkemelere çekin, hapsedin, adalet mekanizmasını süratlendirin. Yani, kontrolü, mura
kabeyi, denetlemeyi geliştirin. Yoksa, insanları, yasak kamplarına ayırıp, yasaklarla yönetmeniz 
mümkün değil. Bugün, Türkiye'nin önündeki temel engellerden biri de, hak ve hürriyetlerin 
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kısıtlanmış olması; insanların kabiliyetlerini geliştirip topluma daha iyi hizmet veren-gruplar, par
tiler, dernekler, vakjflar, mahallî idareler, şu veya bu kurumlar halinde hizmet yarışına çıkamama-
sıdır. Onun için, bu yasakçı zihniyetten vazgeçelim. Biz, bu bakımdan, bu birinci fıkradaki anlayı
şa karşıyız. 

Bu maddede gördüğüm ikinci bir husus da şudur : Maddenin dokuzuncu fıkrasındaki ifade 
aynen şöyle : "Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda yüzde lO'dan fazla hissesi olanlar 
devletten, diğer kamu tüzel kişilerinden ve bunların doğrudan doğruya veya dolaylı olarak katıl
dıkları teşebbüs ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya ve dolaylı olarak 
kabul edemezler ve menkul kıymet borsalarında muamelede bulunamazlar." 

Peki, soruyorum; burada menkul kıymet borsalarında muamelede bulunamazlar, ama bunla
rın bankaları var Türkiye'de, biliyoruz... Bazı gruplar, bugün, gazete çıkarıyor, televizyonu var, 
bankaları var. Yani menkul kıymet piyasasında birtakım muameleye girip hakkı olmayan gelirleri 
temin etmesini burada... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun, devam edin efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) — ... Önlüyorsunuz; ama, bunların bankalarıyla birtakım mese
lelerin içine girmelerini de önlemiyorsunuz. 

Ayrıca, bunların ortak olduğu şirketlerin aynı şeyi yapmasını önlemiyorsunuz. 
Yine, bu maddenin son fıkrasında, "Yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan ve Türk 

vatandaşlarının pay sahibi oldukları radyo ve televizyon kuruluşlarına Üst Kurul tarafından fre
kans, kanal ve kablo kapasitesi tahsis edilemez" deniyor. Yani, bir müteşebbis, yurt dışında müte
şebbistir, şirket kurmuş, ayakta durmuş, gelirin giderini idare etmiş, inkişaf etmiş, yayın yapacak; ' 
siz, sadece "Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyor" diye bu müteşebbisin yolunu kesiyorsunuz; 
ama, bu hakkı yabancılara veriyorsunuz (!) Yani, Alman pasaportlusu alacak... Bu maddenin mef
humu muhalifinden bu çıkar. Eğer yanlış anlıyorsam, lütfen burada açıklayın, bilgi verin; ben, 
yanlışlığımı düzeltmekten memnun olurum. 

Yine burada, fıkranın son cümlesinde, "Bunlara Türkiye'de vergi mükellefi olanlar tarafından 
verilen reklam ve ilan bedelleri vergi matrahından düşülemez" deniyor. Yabancı bir şirkete (bir 
İngiliz, bir Fransız şirketine) reklam ve ilan verirse, bunu vergi matrahından düşecek; ama, bir. 
Türk şirketine verirse, düşemeyecek... Yani, biz bu kanunu, Türk şirketlerinin aleyhine mi çıkarı
yoruz, lehine mi çıkarıyoruz?! Bu da burada fahiş bir hatadır, düzeltilmesi gerekir. 

Arz ederim, hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Değerli milletvekilleri, madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına yapılan görüşmeler tamam

lanmıştır. 

Bu aşamada, Komisyonun bir beyanı var galiba... 

Buyurun Sayın Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; muhtelif takrirlerde, 29 uncu maddenin ilk fıkrasının hatalı olduğu ileri sürülüyor 
ve bu istikamette önerilerde bulunuluyor. Bunlardan bir tanesi şu : Bu fıkrada ki, mahallî idarele
rin radyo ve televizyon istasyonu kurması yasağı da tenkit ediliyor. 
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Evvela, Anayasamızın, 8 Temmuz 1993 tarihli ve 3913 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 133 
üncü maddesinin ikinci fıkrasını okumak isterim. "Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek 
radyo ve televizyon kurumu ile..." Ondan sonrası haber ajanslarıyla ilgili, "...tek radyo ve televiz
yon kurumu..." Nasıl olacak bu?. Vasfı ne bunun?.. Devletçe kurulacak, bir kamu tüzelkişiliği ola
rak kurulacak ve tek olacak... 

Devletçe kurulmak, ancak yasama "organının kararıyla, kanunla kurulmak demektir. Tek ol
ması demek ise, bundan başka kamu tüzelkişiliğine sahip radyo ve televizyon istasyonu kurulama
yacak demektir. Hayır efendim, "mahallî idareler, kamusal değil de özel televizyon ve radyo istas
yonları kuracak" dersek, bu, açıkça kanuna karşı, Anayasaya karşı hile mahiyeti taşır. Anayasa 
bunu kararlaştırmış, "tek kamu tüzelkişisi olacak, radyo ve televizyonu alanında" demiş ve bu 
hakkı devlete vermiş. Başkalarına da vermemiş; devlet kuracak, yani yasama organı kuracak, 
"mahallî idarelerin organları kuracak" dememiş, "devlet kuracak ve tek olacak" demiş. Şu halde, 
Anayasanın hükmü çok açıktır; mahallî idarelerin radyo ve televizyon istasyonları kurmasını ya
saklamıştır. Bu, doğrudur veya yanlıştır, bu ayrı bir meseledir; ama benim kanaatimce çok da doğ
rudur. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)— Yanlış yorum yapıyorsun Sayın Kırca. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) - Yanlış yorum yap
tığımı hiç zannetmiyorum; ben, yorumlarımı, hiçbir yere çekerek yapmam. Açıkça belirtiliyor; 
devletçe yani yasama organınca kurulacak tek olacak, kamu tüzelkişisi olarak kurulacak. Benim 
kanaatime göre, açık bu; size göre açık değilse, burada söylersiniz. 

Bunun için, bir kere, mahallî idareleri buraya koymak Anayasaya aykırı olur. 
İkincisi, burada şu fıkra var : "Yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan ve Türk vatan

daşlarının pay sahibi oldukları radyo ve televizyon kuruluşlarına Üst Kurul tarafından frekans, ka
nal ve kablo kapasitesi tahsis edilemez. Bunlara, Türkiye'de vergi mükellefi olanlar tarafından ve
rilen reklam ve ilan bedelleri vergi matrahlarından düşülemez." 

Neden acaba Komisyon böyle bir hüküm sevk etmeye ihtiyaç duymuş?.. Bunun sebebi açık. 
Daha evvel özel radyo ve televizyon kurulmasına, Anayasa ve Anayasa gereğince kanunlar imkân 
vermemiş. Anayasanın imkân vermediği, verdikten sonra da bir kanunla düzenlemediği dönemde 
kurulmuş özel radyo ve televizyonların hiçbir kanunî dayanağı olmadığı meydandadır. 

Bu televizyonların büyük kısmı başlangıçta nasıl kurulmuş?.. Dışarıya gitmişler, orada birta
kım televizyon yayını yapan istasyonlarla kira mukavelelerini akdetmişler; televizyon yayınını ya
pıyorlar, Türkiye'ye müteveccih olarak yapıyorlar, Türkiye'de bunlar yayınlanıyor... Bunların 
içinde yalnız reklam yok, bunların içinde bol miktarda pornografik yayın var, hayaya aykırı yayın 
var. Bunları, takibe kalktığınız zaman özellikle özel hukuk açısından şöyle bir durum ortaya çıkı
yor : Bunlar, devletler hususî hukuku kuralları açısından hangi kanuna tabidirler?.. Bu gibi sualler, 
hukukçular tarafından bugüne kadar kolayca çözülebilmiş meseleler değildir. Bu konu risk taşır. 

Kendi başımdan geçmiş olan bir hadiseyi sizlere anlatayım. Bir özel televizyon kuruluşuna 
düzeltme ve cevap göndermek istedim. Bu düzeltme ve cevap hakkını, ancak Karisruhe'deki Al
man Mahkemesi tarafından gönderebileceğim meydana çıktı. 

Arkadaşlar, bu teklif, özel radyo-televizyon açılması imkânını, Türk vatandaşlarına tanıyor, 
eşit şartlar içinde tanıyor. Dışarıdan yayın yapanlara, bu hüküm muvacehesinde sormak lazımdır; 
neden Türkiye'ye gelmiyorlar? Türk savcısının, Türk mahkemesinin, Türkiye'de kendilerini dava 
edebilecek olan özel kişilerin takibatından kaçmak için mi?!.. Gelsinler; imkân var, buyursunlar... 
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"Hayır, Türkiye'de bu imkân çıkmıştır. Buna rağmen biz dışarıdan yayın yapacağız ve 
Türkiye'ye müteveccih yayın yaptığımız için de Türkiye'deki şirketlerden, firmalardan bol mik
tarda reklam alacağız; ama, merkezimiz dışaqda olduğu için, bu reklam ve ilan gelirlerinden elde 
edilen bu meblâğlardan -ki, muazzam meblâğlar tutmaktadır- vergi ödemeyeceğiz" diyebilecek
ler! 

Sevgili arkadaşlanm, Komisyonumuzun kanaatince bunun adı Devlet Hazinesini soymaktır, ş 

hırsızlıktır. (DYP- SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) Onun için, tekrar söylüyorum, burada özel 
radyo-televizyon istasyonu kurmak açık, serbest; buyursunlar, burada kursunlar. Burada radyo-te-
levizyon istasyonu kurarlarsa, bu reklam ve ilanlardan topladıkları muazzam gelirler karşılığında 
Türk Hazinesine vergi ödeyeceklerdir. 

Şimdi, biz burada Türkiye'nin vergi gelirlerini artırmaya çabalarken, bunların dışarıdan yayın 
yapmalarını meşru kılarsak, kendi kendimizle tenakuz haline düşmüş oluruz, vergi kaçakçılığının 
en âlâsını teşvik etmiş oluruz; bunu yapamayız. 

Gelirler, Türkiye'de radyo-televizyon istasyonu kurarlar... Mesele bu kadar basittir. Oranlar, 
şunlar bunlar, Meclisin yüksek takdirine tabidir. 

Meclisi saygılarla selamlarım. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırca. 

Değerli milletvekilleri, maddeyle ilgili verilmiş çok sayıda önerge vardır. 
Önce bunları geliş sırasına, sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım. 
Bu önergelerin, Kâtip Üye tarafından oturarak okunmasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 29 uncu madde

sinin ilk fıkrasının reddedilmesi hakkındaki değişiklik önergesi ve gerekçesi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 88 inci maddesine göre ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederiz. 
Saffet Topaktaş Ökkeş Şendiller Ahmet Özdemir 

Kahramanmaraş Kahramanmaraş Tokat 
Muhsin Yazicıoğlu 

Sivas 
Madde 29. — Maddenin ilk fıkrası, gerekçede belirtilen nedenlere binaen reddedilmiştir. 

Gerekçe : Toplumda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara özel radyo ve televizyonlara hissedar 
Sahibi olma hakkı tanınırken, "siyasî partiler, dernekler, vakıflar, mahallî idarelerin radyo ve tele
vizyon kuramayacakları" hükmünü getirmenin yasakçı demokrasi anlayışının bir ürünü olduğu 
açıktır. Amerika Birleşik Devletlerinde kiliselerin bile televizyon kanalları varken ve her pazar 
günü bunların pazar ayinlerini naklen yayınlamalarına izin verilirken, bizde demokratik kurum 
olan siyasî parti, vakıflar, mahallî idarelerden korkmanın nedenleri anlaşılamamaktadır. Bu neden
le, Anayasa ve hukukun genel ilkelerine aykırı olan ilk fıkra reddedilmiştir. 

— 493 — 



T.B.M.M. B : 8 9 13.4.1994 0 : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 29 uncu madde

sinin yedinci fıkrasından sonra bir fıkra eklenmesi hakkında değişiklik önergesi ve gerekçesi Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 88 inci maddesine göre ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederiz. 

Saffet Topaktaş Ökkcş Şendiller Ahmet Özdemir 

Kahramanmaraş Kahramanmaraş Tokat 

Esat Bütün Muhsin Yazıcıoğlu 

Kahramanmaraş Sivas 

Madde 29. — Yerli ve yabancı hissedarlar hiçbir şekilde imtiyazlı hisse senedine sahip ola
mazlar. 

Gerekçe : Yerli ve yabancı kişi ve kuruluşların en fazla yüzde kaç hisseye sahip olabilecekle
ri belirtilmiş olmasına rağmen, bunların imtiyazlı hisse senedine sahip olmaları önlenmemiştir. 
Halbuki, yüzde 5 hisseye sahip bir hissedara imtiyazlı hisse hakkı tanındığı takdirde, bu küçük 
hisseyle yönetime hâkim olabilir. Yapılan değişiklikle küçük hissedarların imtiyazlı hisse senetle
riyle yönetime hâkim olmaları önlenilmiş ve kanun genel felsefesine uygun hareket edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun Teklifinin 29 uncu madde
sinin ikinci fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 88 inci maddesine göre ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saffet Topaktaş Ökkeş Şendiller Ahmet Özdemir 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Tokat 

Esat Bütün Muhsin Yazıcıoğlu 
Kahramanmaraş Sivas 

Madde 29. — Özel radyo ve televizyon kuruluşları anonim şirket olarak kurulurlar. Sermaye 
Piyasası Kurulu, bu anonim şirketlere ortak diğer şirketlerin hamiline yazılı hisselerini nama yazılı 
hale getirmelerini ister. Bu şirkete herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edemezler. 

Gerekçe : Safi kazanca iştirak imkânı tanıyan intifa senedi ihdas etme yetkisinin anonim şir
ket olarak kurulacak radyo-televizyon kuruluşlarına tanınmasının gizli ortaklar yaratacağı ve ka
nunun felsefesine aykırı olacağı açıktır. Bu nedenle intifa senedini bu şirketlerin ihdas edemeyece
ği belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı kanun teklifinin 29 uncu maddesinin ilk fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ercan Karakaş Mümtaz Soysal Cemalettin Gürbüz 

İstanbul Ankara Amasya 
Sinan Yeri ikaya Fahri Gündüz Hilmi Yükselen 

Tunceli Uşak Kırşehir 
Sabri Yavuz Mustafa Yılmaz Şahin Ulusoy 

Kırşehir Gaziantep Tokat 
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Ali İbrahim Tutu Mustafa Kul 

Erzincan Erzincan 

"Belediyeler dışındaki mahallî idareler ile bu idarelerce kurulan veya bu idarelerin ortak ol
dukları şirket ve sair kuruluşlar ve siyasî partiler, dernekler, vakıflar, özel radyo ve televizyon ku
ruluşu kuramaz ve bunlara ortak olamazlar. 

Gerekçe : Belediye Kanunu, belediyelere, bazı konularda halka duyurularda bulunma görevi 
vermektedir. Oldukça eski tarihli Belediye Kanununda sınırlı biçimde belirtilen bu duyurma gö
revleri, günümüz koşullarında hayli artmış bulunmaktadır. Günümüz kentleşme koşullarında bu 
tür duyurma görevinin tellal çağırma, belediye başkanlığı duvarlarına ilan asma gibi yöntemlerle 
yapılmasına olanak yoktur. Belediyelerin bu gibi görevlerini en etkin ve yaygın şekilde yerine ge
tirmelerini sağlamak amacıyla mahallî idareler yasa kapsamı dışında tutulmuştur. 

Öte yandan, belediyelerimiz, halkla iç içe görev yapan, halkın günlük vazgeçilmez gereksi
nimlerini karşılamaya çalışan kamu tüzelkişileridir. Hizmetlerin ifasında en etkin iletişim araçla
rından yararlandırılmaları gerekmektedir. Belediyelerin radyo ve televizyon istasyonuyla yayın 
yapmaları kcntlilik bilincinin yerleştirilmesinden, kentlerin temizliğine düzenine kadar pek çok 
konuda kişilerin bilinçlendirilmesine katkıda bulunacaktır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı kanun teklifinin 29 uncu maddesine birinci fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ercan Karakaş Nihat Matkap Mümtaz Soysal 
İstanbul Hatay Ankara 

Cemalettin Gürbüz Hilmi Yükselen Fahri Gündüz 
Amasya Kırşehir Uşak 

Azimet Köylüoğlu Mustafa Yılmaz 
Sivas Malatya 

"Ancak, il belediyeleri özel radyo kurma açısından birinci fıkradaki yasak hükmünün dışın
dadır. İl belediyeleri, il sınırları içinde bölgesel yayın yapabilirler ve bunlara frekans tahsisinde 
öncelik tanınır. Belediye radyolarının kuruluş ve işleyişleri, istasyon kurma hakkına sahip olma
yan-ilçe beledi yeleriyle ilişkileri ve özel yayın konularındaki esaslar, Bakanlar Kurulunca çıkarıla
cak tüzükle belirlenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı kanun teklifinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşa

ğıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
"Ancak, ticarî bir amaç gütmemek ve sadece dinî ve ahlakî konularda yayın yapmak şartıyla, 

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü, (şubeler hariç) bu hükmün dışındadır." 
Gerekçe : Bu cümleyle, toplumun dinî, millî, manevî ve ahlakî değerlerine sahip çıkılmasına 

imkân vermek gayesiyle ve ticarî bir amaca da yönelik olmamak şartıyla, Türk Diyanet Vakfına, 
sadece genel müdürlük bünyesine, özel radyo ve televizyon kuruluş kurma ve yayın yapma imkâ
nı sağlanmaktadır. 

İhsan Saraçlar İlyas Aktaş Nevzat Ercan 
Samsun Samsun Sakarya 

Alaettin Kurt Nazmi Çil oğlu 
Kocaeli Bolu 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifi

nin 29 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları 
Madde 29. — Siyasî partiler, dernekler, vakıflar, mahallî idareler ile bu idarelerce kurulan ve

ya bu idarelerin ortak oldukları şirket ve sair kuruluşlar özel radyo ve televizyon kuruluşu kura
maz ve bunlara ortak olamazlar. 

Özel radyo ve televizyon kuruluşları, anonim şirket olarak kurulurlar. Sermaye Piyasası Ku
rulu, bu anonim şirketlere ortak diğer şirketlerin hamiline yazılı hisselerini nama yazılı veya kayıt
lı hale getirmelerini ister. 

İkinci fıkrada yazılı anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka arzında 28.7.1981 tarihli ve 
2409 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kuruluş için Sermaye Piyasası Kurulundan izin al
madan önce Üst Kuruldan onay alınması şarttır. 

Aynı şirket ancak bir radyo ve bir televizyon işletmesi kurabilir. 

Aynı özel radyo ve televizyon kuruluşunda bir ile üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve sıhrî 
hısımlar kanunla tadat edilen miktardan fazla hisse sahibi olamazlar. 

Bir hissedarın, bir kuruluştaki hisse miktarı ödenmiş sermayenin yüzde 60'ından ve birden 
fazla kuruluşta hisse sahibi olanların bu kuruluşlardaki tüm hisselerinin toplamı da yüzde 60'dan 
fazla olamaz. Bu hükümler, yukarıda zikredilen hisse sahibinin üçüncü dereceye kadar (dahil) kan 
ve sihri hısımları ile birlikte hisse toplamı için de uygulanır. 

Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda yabancı sermayenin payı yüzde 40'ı geçe
mez. 

Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda ortak olan yabancı gerçek veya tüzelkişi, bir 
başka özel radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olamaz. 

Bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda ortak ekseriyeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol
mak zorundadır. 

Türkiye'de gazete çıkaran gerçek ve tüzelkişiler ile basınla ilgili mevzuata göre gazete sahibi 
olanlar birarada yüzde 60'dan fazla hisse sahibi olamazlar. Bu hüküm, bu şahısların üçüncü dere
ceye kadar (dahil) kan ve sıhrî hısımlar hakkında da uygulanır. Hiçbir surette bir sermaye ve or
taklık grubu birden fazla özel radyo ve televizyon yönetimini birlikte elinde bulunduramaz ve yö
netemez. 

Yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan ve Türk vatandaşlarının pay sahibi oldukları 
radyo ve televizyon kuruluşlarına, Üst Kurul tarafından frekans, kanal ve kablo kapasitesi tahsis 
edilemez. Bunlara Türkiye'de vergi mükellefi olanlar tarafından verilen reklam "ve ilan bedelleri 
vergi matrahlarından düşülemez." 

Nabi Poyraz Refik Arslan Ahmet Kabi} 
Ordu Kastamonu Rize 

İsmail Sancak Emin Kul Mustafa Parlak 
İstanbul İstanbul Rize 

Halit Dumankaya 
İstanbul 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanun Teklifinin 29 uncu maddesine birinci ve son sıradaki onbirinci fıkrasının aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesini, onuncu fıkrasının ise madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Uluç Gürkan Ali Dinçer Algan Hacaloğlu 

Ankara Ankara İstanbul 

Atilla Hun İbrahim Özdiş İrfan Gürpınar 

Kars Adana Kırklareli 

"Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları 

Madde 29. — Fıkra I) Siyasî partiler, dernekler, vakıflar, mahallî idareler ile bu idarelerce 
kurulan veya bu idarelerin ortak oldukları şirket ve sair kuruluşlar özel radyo ve televizyon kuru
luşu kuramaz ve bunlara ortak olamazlar. Ancak, Türkiye Radyo ve~Televizyon Kurumu adına 
tahsis edilen frekans bantlanndan mahallî idareler yerel bazda kullanım olanağı öncelikli olarak 
verilir. Mahallî idareler kullanımlardaki frekans bantlanndan kamusal yayıncılık yapmayı amaçla
yan sivil toplum örgütlerine kâr amacı gütmemeleri, halkla iletişim kurup halkın yayıncılığa katıl
masını sağlamaları ve Avrupa Özgür Radyolar Federasyonunun İkinci Kongresinde kabul edilen 
özgür radyolara ilişkin ön ilkeyi benimsemeleri kaydıyla yayın saati olanağı yaratmakla yükümlü
dürler. 

Fıkra II) Yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan ve Türk vatandaşlarının pay sahibi ol
duktan radyo ve televizyon kuruluşlanna Üst Kurul tarafından kanal ve frekans bandı tahsis edi
lemez. Bunlara kablo olanağından yararlanıyor olsalar dahi Türkiye'de vergi mükellefi olanlar ta
rafından verilen reklam ve ilan bedelleri vergi matrahlanndan düşülemez." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Kamu ve Özel Radyo-Televizyonlann Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Teklifinin 29 uncu maddesine birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Melike Haşefe Mehmet Keçeciler Nevzat Ercan 

İstanbul Konya Sakarya 

Turhan Tayan M. Oltan Sungurlu Cavit Kavak 

Bursa Gümüşhane İstanbul 

"Kuruluş ve Hisse Oranları 
Madde 29. — Siyasî partiler, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, .vakıf

lar, mahallî idareler ile bu idarelerce kurulan veya bu idarelerin ortak olduklan şirketler, iş ortak-
lıklan, birlikler ile üretim, yatırım, ihracat, ithalat, pazarlama ve fınansal kurum ve kuruluşlar, 
özel radyo ve televizyon kuruluşu kuramaz ve bunlara ortak olamazlar." 

Gerekçe : Bu maddenin ilk bendi ile siyasî partilerin, derneklerin, işçi, memur veya işveren 
sendikalannın 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş kooperatiflerin ve yerel idarele
rin, ayrıca bu idarelerce kurulan veya bunların ortak oldukları şirketlerin iş ortaklıklarının, birlik
lerinin üretim, yatınm, ihracat, pazarlama ve finans gibi ekonomik kurum ve kuruluşları, özel rad
yo ve televizyon kuruluşu kurması ve bunlara ortak olması, sektörler arası tekelleşmeye neden 
olacağından sakıncalı bulunmuştur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Kamu ve Özel Radyo-Televizyonlann Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Teklifinin yeni düzenlemelerle 29 uncu maddesinin yedinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Nevzat Ercan M. Oltan Sungurlu 
Bursa Sakarya Gümüşhane 

Ercan Karakaş Mustafa Kul 
İstanbul Erzincan 

Kuruluş ve Hisse Oranları 

Madde 29. — (Yedinci fıkra) Belirli bir özel radyo veya televizyon kuruluşunda yabancı ser
mayenin payı yüzde 20'yi geçemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Kanun Teklifinin 29 uncu maddesi son fıkrasının madde 
metninden çıkarılmasını arz ederiz. -

Saygılarımızla. 

Ahmet Remzi Hatip Şinasi Yavuz Bahaddin Elçi 
Konya. Erzurum Bayburt 

> Ali Oğuz Abdüllatif Şener 
İstanbul Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı kanun teklifinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş

mesini arz ederiz. 
Abdüllatif Şener Ömer Faruk Ekinci Hüseyin Erdal 

Sivas Ankara Yozgat 
İsmail Coşar Ali Oğuz 

Çankırı ' İstanbul 
Madde 29. — Siyasî partiler, özel radyo ve televizyon kuruluşu kuramaz ve bunlara ortak 

olamazlar. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı yasa teklifinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci 
satırındaki "mahallî idareler" ibaresinin madde metninden çakarılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç Salman Kaya Mahammet Kaymak 
Tunceli Ankara Adana 

İbrahim Gürsoy Ural Köklü 
İstanbul Uşak 

Sr.yın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı yasa teklifinin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağı

daki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 
Kamer Genç Salman Kaya Ural Köklü 

Tunceli Ankara Uşak 
İbrahim Gürsoy Bahattin Alagöz 

İstanbul Gaziantep 
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"Özel radyo ve televizyon kuruluşları, en az 50 kişinin ortak olduğu anonim şirketler tarafın
dan kurulurlar. Aynı aileden gelen kişilerin şirketlerdeki hisse tutarları hiçbir surette anonim şirke
tin yüzde 20'sini aşamazlar. Sermaye Piyasası Kurulu bu anonim şirketlere ortak diğer şirketlerin 
hamiline yazılı hisselerini nama yazılı hale getirmelerini ister." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Teklifinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan Turhan Tayan M. Oltan Sungurlu 
Sakarya Bursa Gümüşhane 

Ahmet Kabil Süleyman Hatinoğlu 
Rize Artvin 

Kuruluş ve hisse oranları 
Madde 29. — Siyasî partiler, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, vakıf

lar, mahallî idareler ile bu idarelerce kurulan veya bu idarelerin ortak oldukları şirketler, iş ortak
lıkları, birlikler ile üretim yapan ihracat, ithalat, pazarlama ve finansal kurum ve kuruluşlar özel 
radyo ve televizyon kuruluşu kuramaz ve bunlara ortak olamazlar. 

Gerekçe : Bu maddenin ilk bendiyle siyasî partilerin, derneklerin, işçi, memur veya işveren 
sendikalarının. 1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre kurulmuş kooperatiflerin ve yerel idarelerin; 
ayrıca bu idarelerce kurulan veya bunların ortak oldukları şirketlerin iş ortaklıklarının, birliklerin, 
üretim, yatırım, ihracat, pazarlama ve finans gibi ekonomik kurum ve kuruluşların özel radyo ve 
televizyon kuruluşu kurması ve bunlara ortak olması sektörler arası tekelleşmeye neden olacağın
dan sakıncalı bulunmuştur. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup işleme koyacağım. ' 
İlk önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 29 uncu madde
sinin ilk fıkrasının reddedilmesi hakkındaki değişiklik önergesi ve gerekçesi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 88 inci maddesine göre ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederiz. 
Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 
ve arkadaşları 

Madde 29. — Maddenin ilk fıkrası, gerekçede belirtilen nedenlere binaen reddedilmiştir. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyonun kararı

na aykırı. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Önergemizi geri alıyoruz Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Sayın Topaktaş ve arkadaşları, önergeyi geri aldıklarını ifade ettiler. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı yasa teklifinin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağı

daki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

Özel radyo ve televizyon kuruluşları, en az 50 kişinin ortak olduğu anonim şirketler tarafın
dan kurulurlar. Aynı aileden gelen kişilerin şirketlerdeki hisse tutarları hiçbir surette anonim şirke
tin yüzde 20'sini aşamazlar. Sermaye Piyasası Kurulu, bu anonim şirketlere ortak diğer şirketlerin 
hamiline yazılı hisselerini nama yazılı getirilmelerini ister. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Kamer Genç ve arkadaşlarının bu önergesine katılıyor musu
nuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) , - Kanun tekniği açı
sından böyle bir hüküm yazamayacağımız kanısında olduğumuzdan, bu önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz? 
Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) -Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Aynı mahiyette olan iki önerge vardır, birinin öneri kısmını okutup, ikisini birlikte işleme ko

yacağım ve imza sahiplerinin isimlerini okutacağım. 
Madde 29. — Siyasî partiler, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, vakıf

lar, mahallî idareler ile bu idarelerce kurulan veya bu idarelerin ortak oldukları şirketler, iş ortak
lıkları, birlikler ile üretim, yatırım, ihracat, ithalat, pazarlama ve finansal kurum ve kuruluşları 
özel radyo ve televizyon kuruluşu kuramaz ve bunlara ortak olamazlar. 

Nevzat Ercan Turhan Tayan M. Oltan Sungurlu 

Sakarya Bursa Gümüşhane 
BAŞKAN — İkinci önergedeki imza sahiplerini okutuyorum : 

Nevzat Ercan Turhan Tayan M. Oltan Sungurlu 
Sakarya Bursa Gümüşhane 

Ahmet Kabil Süleyman Hatinoğlu 
Rize Artvin 

BAŞKAN — İmza sahipleri okunan ve aynı mahiyette olan bu iki önergeye Komisyon katılı
yor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, Komisyo
numuz, sendikalar ve meslek kuruluşlarıyla ilgili hususları görüşmüş ve karara bağlamışken, bir 
maddî hata yüzünden buraya gelmemiştir. Bu itibarla, bu hususta önergeye katılıyoruz, diğer hu
susları da Meclisin takdirine bırakıyoruz. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı yasa teklifinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci 

satırındaki "Mahallî idareler" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ederiz. 
Kamer Genç 

Tunceli 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Biraz evvel izah et

tiğim gibi, bu husus, Komisyonumuzda uzun boylu görüşülmüştür ve değişiklik, Anayasaya aykı
rı olduğu için kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) -Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı kanun teklifinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşa

ğıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
"Ancak ticarî bir amaç gütmemek ve sadece dinî ve ahlakî konularda yayın yapmak şartıyla 

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü (şubeler hariç) bu hükmün dışındadır. 
İhsan Saraçlar 

Samsun 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim bu husus, 

Komisyonumuzda görüşülmemiştir. Vakıfların genel olarak bu gibi istasyonlar kurmaları yasak
lanmıştır. Naçiz kanaatime göre, bu hüküm, Anayasanın 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki 
"imtiyaz tanımama" ilkesiyle pek bağdaşmamaktadır. 

İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Bu önergeye ben de katılıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) -Aynı gerekçelerle katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon, önergenin Anaya
saya aykırılığı hususunun göz önüne alınmasını sizlere öneriyor ve katılmıyorlar. 
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Bunu dikkate alarak oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılrkanun teklifinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

ve arkadaşları 
Madde 29. — Siyasî partiler, özel radyo ve televizyon kuruluşu kuramaz ve bunlara ortak 

olamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu husus 
zaten 1 inci maddede var. 

BAŞKAN — Efendim, usulen tekrar sormak durumundayım. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - 1 inci maddede bu
lunduğu için burada yer alması gerekli değil, o nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmadığınızı ifade ediyorsunuz. 

Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) -Aynı gerekçelerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri konuşma talep ediyorlar mı? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Radyo-Televizyon Kanunu Teklifiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Bu kanun teklifin
de pek çok sakıncalı madde bulunduğu hususu Meclis Genel Kurulunun ve siyasî parti gruplarının 
ortak kanaati haline dönüştüğü için teklifin görüşülmesine bir ara (fasıla) verildikten ve uzun bir 
süre beklendikten sonra, bugün tekrar görüşülmesi gündemimize girmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten, geçen maddeler arasında büyük sakıncalı oluşturan hükümler vardır ve bu 29 un
cu maddede de tasvip edilemeyecek, benimsertcmeyecek bir düzenleme biçimi hâkimdir. Bu, öyle 
bir teklif haline dönüşmüştür ki, bir Üst Kurul kurulmuştur ve bu Üst Kurulda bazı siyasî partile
rin inisiyatifinin olduğu gibi yansıyacağı bir yapılanma ortaya çıkarılmıştır. Bunun, gelecek açı
sından büyük sakıncaları olduğu şimdiden bilinmektedir. Televizyonlar, radyolar tarafsız olmak 
zorundadır ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde yayın yapabilme imkânıyla -kurullarıyla, kurumlarıy
la- donatılması lazımdır. Halbuki, bu teklif bu haliyle geçtiği takdirde, kanunlaştığı takdirde, bu 
tarafsızlık ilkesinin ve beklentisinin tamamıyla ortadan kalkacağı, yok olacağı anlaşılmaktadır. 

Yine, bir 25 inci madde geçmiştir; bu maddede de Başbakanın yayınları durdurma gibi bir 
yetkisi ortaya çıkmıştır ki, bunun da büyük bir sakıncayı içerdiği açık seçik anlaşılmaktadır. 
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Şimdi, 29 uncu maddeyle birlikte, pek çok kuruluş, radyo ve televizyon istasyonu kurma im
kânından mahrum bırakılmaktadır. Halbuki, özgürlüklerin sonuna kadar desteklenmesi ve engelle
melerin, yasaklamaların ortadan kaldırılması temel ilke ve prensip olmalıdır. Ancak, bu teklifin 
kanunlaşmasıyla birlikte, yasakçılık, ilke ve prensip haline dönüşmekte; fakat, insanların radyo ve 
televizyon istasyonları kurma istek ve özgürlükleri ise sürekli sınırlanmaktadır; dernekler için sı
nırlama getirilmekte, siyasî partiler için sınırlama getirilmekte, vakıflar için sınırlama getirilmek
te, diğer taraftan, mahallî idarelerin radyo ve televizyon istasyonu kurmaları aynı şekilde engel
lenmekte; biraz Önce kabul edilen bir değişiklik önergesiyle, bu yasakçı anlayış daha da yaygın
laştırılmış bulunmaktadır. 

Böylesine bir yasakçı anlayışla bir yere varabilmenin doğru olduğu kanaatinde değilim. Ya-
sakçılıkla hiçbir yere varılmaz. Üstelik, mevcut iktidarın, gerek Doğru Yol Partisinin, gerek 
Sosyal demokrat Halkçı Partinin, hatta Mecliste grubu bulunan diğer tüm partilerin mahallî idare
lerin özerkliklerini artırma yönündeki beyanatları da hepimizin bildiği bir gerçektir. Mahallî idare
lere, belediyelere, hem malî hem de idarî özerklikler verileceğinden bahsedilirken, bu teklifle ve 
bundan sonra Meclis gündemine gelecek olan pek çok tasarı ve teklifle de mahallî idarelerin 
özerkliklerinin sınırlandırılmaya doğru gidişi, gerçekten, beyanlar ve açıklamalar ile Meclisten ge
çen kanun tasarıları arasındaki çelişkiyi ortaya koyabilecek özelliklere sahiptir. Onun için, diyoruz 
ki, bu 29 uncu maddedeki böylesine geniş sınırlamaları bir tarafa bırakalım ve bu sınırlamayı sa
dece "siyasî partiler" olarak belirleyelim, siyasî partiler dışında her türlü kamu kurum, kuruluş ve 
özel nitelikli kuruluşların aynı şekilde radyo ve televizyon istasyonu kurabilmelerine imkân sağla
yalım. 

Bu düşüncelerle bu önergeyi vermiş bulunmaktayız; kabul görmesini bekliyor ve saygılar su
nuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. • , 

Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadılar, gerekçelerini de gayet 
açık izah ettiler. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı kanun teklifinin 29 uncu maddesinin ilk fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ercan Karakaş , 

İstanbul 

ve arkadaşları 

Belediyeler dışındaki mahallî idareler ile bu idarelerce kurulan veya bu idarelerin ortak ol
dukları şirket ve sair kuruluşlar ve siyasî partiler, dernekler, vakıflar, özel radyo ve televizyon ku
ruluşu kuramaz ve bunlara ortak olamazlar. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu mesele Komis

yonumuzda uzun boylu müzakere edilmiştir; bu sebepten dolayı başka türlü bir mütalaa veremem; 
kabul edemeyiz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
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DEVLET BAKANI BEKÎR SAMİ DAÇE (Adana)-Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında
ki Kanun Teklifinin 29 uncu maddesinin birinci ve son sıradaki onbirinci fıkrasının aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini arz ve tekilf ederiz. 

. . Uluç Gürkan 

Ankara 

ve arkadaşları 

Siyasî partiler, dernekler, vakıflar, mahallî idareler ile bu idarelerce kurulan veya bu idarele
rin ortak oldukları şirket ve sair kuruluşlar özel radyo ve televizyon kuruluşu kuramaz ve bunlara 
ortak olamazlar. 

Ancak, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu adına tahsis edilen frekans bantlarından ma
hallî idareler yerel bazda kullanım olanağı öncelikli olarak verilir. Mahallî idareler kullanımlarda-
ki frekans bantlarından kamusal yayıncılık yapmayı amaçlayan sivil toplum örgütlerine kâr amacı 
gütmemeleri, halkla iletişim kurup halkın yayıncılığa katılmalarını sağlamaları ve Avrupa Özel 
Radyolar Federasyonunun İkinci Kongresinde kabul edilen özgür radyolara ilişkin ön ilkeyi be
nimsemeleri kaydıyla yayın saati olanağı yaratmakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Arz ettiğim sebep
lerle katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun Tek
lifinin 29 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları 
Madde 29. — Siyasî partiler, dernekler, vakıflar, mahalî idareler ile bu idarecilerce kurulan 

veya bu idarelerin ortak oldukları şirket ve sair kuruluşlar özel radyo ve televizyon kuruluşu kura
maz ve bunlara ortak olamazlar. 

Özel radyo ve televizyon kuruluşları anonim şirket olarak kurulurlar. Sermaye Piyasası Kuru
lu bu anonim şirketlere ortak diğer şirketlerin hamiline yazılı hisselerini nama yazılı veya kayıtlı 
hale getirmelerini ister. İkinci fıkrada yazılı anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka arzından 
28.7.1981 tarihli 2409 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kuruluş için Sermaye Piyasası Ku-
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rulundan izin almadan önce üst kuruldan onay alması şarttır. Aynı şirket ancak bir radyo ve tele
vizyon işletmesi kurabilir. Aynı özel radyo ve televizyon kuruluşuna 1 ile 3 üncü dereceye kadar 
(dahil) kan ve sıhrî hısımlar kanunla tadat edilen miktardan fazla hisse sahibi olamazlar. Bir hisse
darın, bir kuruluştaki hisse miktarı ödenmiş sermayenin yüzde 60'ından ve birden fazla kuruluşta 
hisse sahibi olanların, bu kuruluşlardaki tüm hisselerin toplamı da yüzde 60'tan fazla olamaz. Bu 
hükümler yukarıda zikredilen hisse sahibinin 3 üncü dereceye kadar (dahil) kan ve sihrî hısımla-
nyla birlikteki hisse toplamı için de uygulanır. 

Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda yabancı sermayenin payı yüzde 40'ı geçe
mez. Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda ortak olan yabancı gerçek veya tüzelkişi bir 
başka özel radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olamaz. Bir özel radyo ve televizyon kuruluşun
da ortak ekseriyeti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundadır. 

Türkiye'de gazete çıkaran gerçek ve tüzelkişiler ile basınla ilgili mevzuata göre gazete sahibi 
olanlar bir arada yüzde 60'tan fazla hisse sahibi olamazlar. Bu hüküm ve şahısların 3 üncü derece
ye kadar (dahil) kan ve sıhrî hısımları hakkında da uygulanır. 

Hiçbir suretle ve sermaye ve ortaklık grubu birden fazla özel radyo ve televizyon yönetimini 
birlikte elinde bulunduramaz ve yönetemez. Yurt dışındaki Türkiye'ye yönelik yayın yapan ve 
Türk vatandaşlarının pay sahibi olduklan radyo ve televizyon kuruluşlanna üst kurul tarafından 
frekans, kanal ve kablo kapasitesi tahsis edilemez. 

Bunlara Türkiye'de vergi mükellefi olanlar tarafından verilen reklam ve ilan bedelleri vergi 
miktarlanndan düşülemez. 

Refik Arslan 
Kastamonu 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, komisyon 

karan bugünkü madde üzerindedir; bu sebepten dolayı katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)-Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı kanun teklifinin 29 uncu maddesine, birinci fıkradan sonra 
gelmek üzere, aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

ve arkadaşları 

"Ancak, il belediyeleri özel radyo kurma açısından birinci fıkradaki yasak hükmü dışındadır. 
İl belediyeleri il sınırları içinde bölgesel yayın yapabilirler ve bunlara frekans tahsisinde öncelik 
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tanınır. Belediye radyolarının kuruluş ve işleyişleri istasyon kurma hakkına sahip olmayan ilçe be
lediyeleri ile ilişkileri ve özel yayın konularındaki esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak tüzükle 
belirlenir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Arz ettiğim sebep
lerle katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Aynı gerekçelerle katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) -Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 29 uncu madde
sinin ikinci fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
88 inci maddesine göre, ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saffet Topaktaş 
Kahramanmaraş 
ve arkadaşları 

Madde 29. — Özel radyo ve televizyon kuruluşları anonim şirket olarak kurulurlar. Sermaye 
Piyasası Kurulu bu anonim şirketlere ortak diğer şirketlerin hamiline yazılı hisselerini nama yazılı 
hale getirmelerini ister. Bu şirketler, herhangi bir kişi lehine intifa itfa senedi ihdas edemezler. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, Komisyon 

metnine bir son cümle ilave edilmiştir. Sanırım ki, kanuna karşı birtakım hileleri önlemek maksa
dını güdüyor ve Komisyonun genel temayülüne uygundur. O sebepten dolayı uygun efendim. 

BAŞKAN — Önergeye katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) —Efendim, muvazaayı engellemeye yö

nelik olduğu için katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Kamu ve Özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Teklifinin yeni düzenlemelerle 29 uncu maddesinin yedinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan 
Bursa 

ve arkadaşları 
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Yedinci fıkra : Belirli bir özel radyo veya televizyon kuruluşunda yabancı sermayenin payı 
yüzde 20'yi geçemez. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu, Ko
misyon metnine aykırıdır ve şu anda Komisyonumuzun ekseriyeti olmadığından,bu hususta kabul 
fikrini açıktan öne sürmem imkânsızdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) -Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor, Sayın Komisyon çoğunluğu olmadığı için 
fikir beyan etmiyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 29 uncu madde

sine yedinci fıkradan sonra bir fıkra eklenmesi hakkındaki değişiklik önergesi ve gerekçesi Türki
ye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 88 inci maddesine göre, ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederiz. 
Saffet Topaktaş 

Kahramanmaraş 
ve arkadaşları 

"Yerli ve yabancı hissedarlar hiçbir şekilde imtiyazlı hisse senedine sahip olamazlar." 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyonun genel 

temayülüne uygun düşüyor efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) -Katılıyoruz efendim. 
. BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı kanun teklifinin 29 uncu maddesinin son fıkrasının madde 
metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılmamız müm
kün değil efendim. 

BAŞKAN—Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) -Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

Önerge sahipleri adına Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 356 ' 
sıra sayılı Radyo-Telcvizyon Kanunu Teklifiyle ilgili olarak verdiğimiz önerge üzerinde söz almış 
bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, 29 uncu maddenin son fıkrasında, "Yurt dışından Türkiye'ye yönelik 
yayın yapan ve Türk vatandaşlarının pay sahibi oldukları radyo ve televizyon kuruluşlarına Üst 
Kurul tarafından frekans, kanal ve kablo kapasitesi tahsis edilemez. Bunlara Türkiye'de vergi mü
kellefi olanlar tarafından verilen reklam ve ilanların bedelleri vergi matrahından düşülemez" den
mektedir. 

Biraz önce de maddenin müzakeresi sırasında şahsini adına söz alarak, bu maddenin bu fıkra
sının fevkalade mahzurlu olduğunu arz etmiştim. Komisyon Sözcüsü Sayın Kırca, buradaki be
yanlarında ve görüşmemizde... Benim endişem şuydu, onu dile getirdim : Burada, yurt dışında 
merkezi olan şirketlerin ortakları arasında bir Türk vatandaşı varsa, biz buna kanal tahsis edilme
sini yasaklıyoruz ve bunlara ilan verenlerin de bu ilan ve reklam bedellerini Vergi Usul Kanununa 
göre masraf olarak yazmalarını engelliyoruz demiş ve bunun da fevkalade mahzurlu olduğunu arz 
etmiştim. Yani, yurt dışında bulunan ve yüzde yüzü yabancı sermayeli olan şirketlere üst kurul ra
hatlıkla kanal tahsis edebilir, buna mani herhangi bir hüküm yoktur. Yine, yurt dışında bulunan ve 
ortakları tamamen yabancılardan oluşan şirketlere Türkiye'deki şahıslar veya kurumlar reklam ve 
ilan verebilir, bunları da Vergi Usul Kanununa göre masraf olarak yazabilir ve matrahtan düşebi
lir. Bu ise, yurt dışında müteşebbis olan Türk şirketlerini, ortaklan arasında Türk vatandaşı bulu
nan şirketleri âdeta cezalandırmaktır demiştim. 

Şimdi bakınız biz bu safhada ne kadar büyük kötülük ediyoruz; bunu, üzerinde düşünülsün ve 
bu safhada düzeltme imkânı var diye arz ediyorum : 

Arkadaşlar, Almanya'da 2 milyon Türk vatandaşı yaşamaktadır. Bunların yaklaşık 30-40 bin 
ticarî teşebbüsleri vardır; bunlar, buradan mal alırlar, mal pazarlarlar ve hizmet ederler. Türki
ye'den Almanya'ya ihracat yapmak isteyen bir şirket, orada, ortaklarının arasında bir tane dahi 
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı bulunan bir televizyona veya bir radyoya reklam ve ilan verdiği 
takdirde bunları masrafa yazamayacak demektir. 

Ayrıca, bu, uygulama bakımından da fevkalade zordur. Yani, Almanya'daki şirketlerin ortak
lan kimdir, bunların arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var mıdır; bunu, hangi vergi dairesi, 
nasıl tahkik edecek, nasıl uygulayacak?!. Yani, kusura bakmayın Sayın Komisyon üyeleri, bu 
maddeyi pratikte uygulamaya imkân vermeyecek şekilde, muğlak bir şekilde, fevkalade zararlı bir 
şekilde tedvin edip buraya getirmişler. Maalesef, kanunların hazırlanmasında ya yeteri kadar za
man ayrılmıyor veya uzmanlarla birlikte, tatbikata dönük, uygulamaya dönük olarak enine boyuna 
bir tartışma yapılmadığı için, kanunlar eksik olarak çıkarılmakta ve uygulanmamaktadır. 

Yeri değil; ama, bakın size bir misal arz edeyim : Aralık ayında burada 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleriyle İlgili Kanunda bir tadilat yaptık ve o kanunun 60, 61 ve 151 inci maddelerin-
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de "partiler, istedikleri yere afiş, bayrak ve flama asamaz, seçime yirmi gün kala ilçe seçim kurul
larının gösterdiği yere asar" dedik. Benim seçim bölgemin bazı ilçelerindeki hâkimler bunu uygu
ladı, bazıları ise istediği halde uygulayamadı. Biz, ilan ve afiş astırmadık; ama, baktık ki, bütün 
partiler asıyor; bunun üzerine müracaat ettik; vilayet uygulamadı, emniyet uygulamadı ve sonuç
ta.. 

, (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Vaktimiz çok az kaldı, lütfen sözünüzü tamamlayın efendim. 

GEV AT AYHAN (Devamla) — Sonunda da, aralık ayında çıkarılmış bulunan bir kanunun 
uygulamaya ait hükümlerindeki eksiklik sebebiyle Türkiye bu seçimlerde ne manzara aldı, hep be
raber gördük! 

Şimdi, burada da aynı hata yapılıyor. Şu anda bunu düzeltme imkânı vardır. Ben bunları arz 
etmek için söz aldım. > 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞICAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Sayın milletvekilleri, önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadıklarını ifade et
tiler. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
29 uncu maddeyi, kabul edilen değişiklik önergeleri istikametindeki değişik şekliyle oylarını

za arz ediyorum : Kabul edenler..". Etmeyenler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Baskıda bir maddî 

hata var; onu düzeltmeme izin verir misiniz efendim?.. 
BAŞKAN - Lütfen... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, 29 uncu 
maddenin dördüncü fıkrasında şöyle bir ibare var : "Aynı şirket ancak bir radyo veya bir televiz
yon işletmesi kurabilir." Oradaki "veya", "ve" olacaktır; teknik zaruretler açısından böyle zaten. 

BAŞKAN — Şöyle, okuyorum : "Aynı şirket ancak bir radyo ve bir televizyon işletmesi ku
rabilir." Öyle mi efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - "Veya" değil, "ve" 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Komisyonun bu şekilde düzeltilmesi teklifini de oylarınıza arz ediyorum... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, Komisyon Sözcüsü arkadaşımız, "bir önerge 
verilirse, bu son fıkradaki düzeltme yapılabilir" diye ifade ettiler. Zaten ara verme saati yaklaşmış 
durumda... 

BAŞKAN - Oyladım efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Yani, ara verilebilirse, bir önerge hazırlayacağız. 
BAŞKAN — Efendim, maddeyi oyladım; biraz önce maddeyi oyladım ve kabul edildi Sayın 

Ayhan. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, bunun manası, "ikisi birlikte kurulabilir" 

demektir, değil mi efendim? 
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BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

"Aynı şirket ancak bir radyo ve bir televizyon işletmesi kurabilir." Ayrı ayrı şeyler bunlar. 
Öyle mi anlıyorum efendim? 

ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, acaba bunun manası, bir radyo, artı, bir te
levizyon istasyonu mudur? 

BAŞKAN-Evet . 

ÎHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Tamam, onu öyle anlayalım. 

BAŞKAN — Evet efendim, evet. 

Efendim, Komisyonun bu redaksiyonunu da oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Böylece, 29 uncu madde kabul edilen değişiklik önergeleri istikametinde ve Komis
yonun redaksiyonuyla, biraz önce oyladığım şekliyle kabul edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, çalışma süremizin birinci bölümünün bitimine çok az süre kalmış
tır. Saat 20.00'de toplanmak ve kaldığımız yerden devam etmek üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.57 
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UÇUNCU OTURUM 

Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), Abbas İnceayan (Bolu) 
© 

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

y i . - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Parti
si Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan 'in Kamu ve 
Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İste-
mihan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 21745) (S. Sayısı: 356) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerindeler. 
Sayın milletvekilleri, ara vermeden önceki oturumda, 29 uncu maddeyi görüşerek tamamla

mış ve kabul etmiştik. 
Şimdi, Kanun Teklifinin Altıncı Bölümüne geçeceğiz; yalnız, Altıncı Bölüme geçmeden ön

ce, grup başkanvekilleri tarafından müşterek olarak verilen ve yeni madde ilavesi hükmünde olan 
önergeler vardır. Bu nedenle, Altıncı Bölüme, yani 30 uncu maddeye geçmeden önce bu yeni 
madde ilavesini öngören önergeleri görüşmeye açacağım. 

Bir hususun, zabıtlara geçmesi bakımından, Genel Kurula arzında fayda görüyorum: Bu öner
geler görüşülürken, Komisyonun çoğunluğunu aramayacağım; zira, aynı kanunun bütünlüğü içeri
sinde teklif edilen yeni madde önerileridir, başka bir kanun maddesi şeklinde teklif edilmemişlerdir. 

Şimdi, verilen önergeleri okutup, üzerinde müzakere açacağım. 
Önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Kamu ve Özel Radyo-Televizyonların Kuruluşu ve İşleyişi 

Hakkında Kanun Teklifine, aşağıdaki maddenin 30 uncu madde olarak düzenlenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Nevzat Ercan Turhan Tayan 
Sakarya Bursa 

M. Oltan Sungurlu Ercan Karakaş 
Gümüşhane İstanbul 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Yapısı: • 
Madde 30. — Özel radyo ve televizyon kuruluşlarının taşıması gerekli asgarî idarî, malî ve 

teknik şartları ile yayın alanı, yayın saat ve süreleriyle ilgili esaslar Radyo ve Televizyon Üst Ku
rulu tarafından tespit edilir. 

Gerekçe: Özel radyo ve televizyon kuruluşlarında asgarî standardı getirmek üzere konulmuştur. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu öneriye katılıyor musunuz efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bu konu daha evvel 

Komisyonumuzda ele alınmamıştır; bu itibarla, muhtevası hakkında bir fikir beyan edemeyece
ğim. Yalnız, eğer takrir sahipleri kabul ederlerse, yazım tekniği açısından "taşıması" yerine "uy
ması" diyelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın teklif sahipleri Komisyonun önerdiği redaksiyona katılıyorlar mı? 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Katılıyoruz efendim. . 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Komisyonun önerdiği redaksiyonla birlikte önergeyi 30 uncu madde olarak oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi 

Hakkındaki Kanun teklifine aşağıdaki maddenin 31 inci madde olarak düzenlenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Ercan Karakaş Turhan Tayan 
İstanbul Bursa 

Nevzat Ercan M. Oltan Sungurlu 
Sakarya Gümüşhane 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Sorumluluk: 
Madde 31. — Özel radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarında belli oranlarda eğitim, kül

tür, Türk halk ve Türk sanat müziği programları koymak zorundadırlar. Bu programların tür ve 
oranlarıyla ilgili esaslar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından tespit edilir. 

Gerekçe: 
Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara ve Türk kültürünün korunması maksadıyla konulmuştur. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Komisyon görüş

melerinde ve kabul ettiği maddelerdeki eğilime tamamen uygun olduğu için kabul ediyoruz efen
dim. 

. BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katıldıklarını ifade ettiler. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Karar yetersayısını arayacağım Sayın Şener. 
Önergeyi 31 inci madde olarak oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Karar yetersayısı 

bulanamamıştır; 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.10 

' ' __ @ 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.20 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER: Kadir Bozkurt (Sinop), Abbas İnceayan (Bolu) 

o 
BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin 

Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Parti
si Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve 
Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kamın Teklifi ile İçel Milletvekili İster 
mihan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı: 356) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Gruplar tarafından verilen ye 31 inci madde olarak oylaması yapılan önergenin, oylaması es

nasında karar yetersayısı istenmiş, karar yetersayısı bulunamadığı için ara vermiştik. 
Şimdi, bu önergeyi tekrar oylarınıza arz edeceğim ve karar yetersayısı arayacağım. 

Komisyon ve Hükümet, 31 inci madde olarak Yüce Meclise arz ettiğimiz önergeye katıldıkla
rını ifade ettiler. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge, 
31 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu ve Özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Ka

nun Teklifine aşağıdaki maddenin 32 nci madde olarak eklenmesini arz ederiz. 

Turhan Tayan Nevzat Ercan 
Bursa Sakarya 

Mahmut Oltan Sungurlu Ercan Karakaş 
Gümüşhane istanbul 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Seçim Döneminde Yapılmayacak Yayınlar 

MADDE 32. —Seçimlerde oy verme gününden önceki yedinci günden itibaren haber, röpor
taj gibi programlar veya reklamlar yoluyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ileti
şim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla siyasî bir partinin veya adayın lehinde veya 
aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek her türlü yayınlarda bulunmasına izin verilemez. Bu 
yasaklara uymayanlar yayın ilkelerini ihlal etmiş sayılırlar. 
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Gerekçe: 

Batılı ülkelerde seçimlerde propaganda dönemlerinde kamuoyunda seçimleri etkileyecek her 
türlü araştırma, anket, tahmin veya referandum gibi adlarla reklam veya program şeklinde yapıla
cak yayınların seçmen iradesinin, sandıklara veya seçim sonuçlarına yanlış yansımasında etkili ol
duğu göz önüne alınarak, ülkemizde de oy verme gününden önceki yedi gün için bu tür yayınların 
yapılması yasaklanmıştır. 

Ayrıca, bu dönemde yayınların yapılması halinde bu Kanunda yazılı yayın ilkelerinin ihlal 
edilmiş sayılacağı öngörülmüştür. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu husus 
Komisyonumuzda görüşülmüş, Üst Kurulun zaten bu istikâmette hareket edeceği düşünüldüğü 
için, ayrıca madde olarak tedvin edilmemişti; fakat, Komisyon eğilimine uygun olduğu için katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)-Katılıyoruz efendim. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katıldıklarını ifade ettiler. 

Bu önergeyi, 32 nci madde olarak oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler.., Kabul Etmeyen
ler... Önerge, 32 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Şimdi, Altıncı Bölüme geçiyoruz ve 30 uncu maddeyi 33 üncü madde olarak okutuyorum : 
ALTINCI BÖLÜM 

Müeyyideler 
Uyarı, Durdurma, İptal 
MADDE 33. —Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlal 

eden, yayın ilke ve esaslarına aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır. Bu 
uyanda, ihlalin niteliği, ağırlığı ve tekrarı halinde sonuçları açıkça belirtilir. 

İhlalin tekrarlanması halinde, ihlalin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici ola
rak durdurulur veya yayın izni iptal edilir. 

Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu hi
le ile elde eden özel radyo ve televizyon kuruluşlarının izni, Üst Kurulca iptal edilir. 

BAŞKAN —Madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına konuşma talebi? Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan. Anavatan Partisi 

Grubu Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın. Kamu 
ve Özel Radyo-Televizyon Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile İçel Milletvekili İstemihan 
Talay ve Dört Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine ilişkin Ka
nun Teklifinin Anayasa Komisyonunca kabul edilen metninin "Para Cezası ve Müsadere" başlıklı 
33 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın birinci fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Sabri Güner Bilal Güngör 
Kars Ankara 
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Rıfat Serdaroğlu Bahattin Şeker 
İzmir Bilecik 

Halil Demir 
Aksaray 

"Üst kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlal eden, yayın ilke 
ve esaslarına aykırı yayın yapan, telif ve müzik yapımcısı ücretlerini ödemeyen özel radyo ve tele
vizyon kuruluşlarını uyarır." 

Gerekçe : Özel radyo ve televizyon yayınlarının mevzuatla belirlenen esas ve usullere uygun 
olarak yapılmaması halinde, maddede öngörülen müeyyidelerin uygulanmasından önce, üst kurul
ca uyarılmaları yolunda hüküm getirilmek istenmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) -Efendim elimizde 
bu metin yok. 

BAŞKAN -Anladım efendim. 

Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) -Metni görebilir miyiz? 

BAŞKAN — Gönderiyorum efendim. 
Efendim, önerge şu anda elimize ulaştığı için bu aksaklık oldu, Genel Kuruldan özür diliyo

rum. O nedenle Komisyona metni gönderdim. 

BİLAL GÜNGÖR (Ankara) —Önergeyi geri alıyoruz. 
BAŞKAN —Sayın Komisyon, önerge geri alındı efendim, onun için işlemden kaldırıyorum. 
33 üncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... . 

Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Para Cezası ve Müsadere 
MADDE 34 —Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, Üst Kuruldan izin almadan radyo ve 

televizyon yayını yapan ya da izni Üst Kurul tarafından geçici veya sürekli iptal edilmesine rağ
men yayında bulunan kişi veya kuruluşların sahip ve yöneticilerine, fiilleri başka bir suç oluştursa 
bile, fiilin ağırlığına göre yüz milyon Türk Lirasından on milyar Türk Lirasına kadar para cezası 
verilir. 3506 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Ayrıca, tüm yayın cihazları 1.3.1926 tarihli ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesine göre müsadere edilir. 

BAŞKAN —Madde üzerinde RP Grubu adına, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) -Sayın Başkan, değerli üyeler; ka

nun teklifinin 34 üncü maddesi, para cezası ve müsadere konusunu ele alan bir madde olarak kar
şımıza çıkıyor. Burada, izin almadan radyo ve televizyon yayını yapan veya izni Üst Kurul tara
fından geçici veya sürekli iptal edilmesine rağmen yayında bulunan kişi ve kuruluşların sahip ve 
yöneticilerine fiilleri başka bir suç oluştursa bile, yüz milyon Türk Lirasından, on milyar Türk Li
rasına kadar para cezası verilir hükmü getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu teklifin kabulüyle Türkiye'de yepyeni bir işsizlik meydana gelecek
tir. Esasen fabrikalar, işyerleri yok, bugün resmen 11 milyon işsiz var; bilhassa okuma-yazma ora
nının yükseldiği bu devirde gençlerimiz, tahsilli olduğu halde iş bulamamanın sıkıntısı içerisinde
ler. Geriye doğru yürüyen bir periyotta Türkiye'nin belli başlı illerinde, hatta ilçelerinde radyo ve 
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televizyon neşriyatları yapılmaktadır. Yepyeni bir sektör meydana gelmiştir. Bu sektörü canlandı
ran amatör yayıncılar, radyo ve televizyon yayıncıları yetişmiştir. Bunlar birbirleriyle âdeta yarış 
etmektedir ve de sayıları çok yüksek rakamları bulan bir genç takımı iş bulmuştur. 

Şimdi nasıl ki, Anayasanın değişikliğinden önceki ve Anayasanın değişikliğinden sonraki de
virde, otorite, iktidar, hükümet bu yayınlara engel olamadıysa, biraz evvelki müzakerelerde de 
gördük, burada kabul edilen müeyyidelere rağmen, tatbikatta birtakım aksamalar olacaktır ve de 
müsamahalar meydana gelecektir. Böylece, bu yayınlar bıçakla kesilir gibi kesilemeyecektir. Ser
mayesi olmayan pek çok ve de hayatını buraya bağlamaya niyet etmiş, bir bakıma ihtisaslaşmış 
amatör gençlerimizin bir kısmı bu müeyyidelere çarpılacak ve ömürlerinde toplayamayacakları 
bir para cezasıyla karşı karşıya geleceklerdir. Bunlar işsizlik nedeniyle bu tarzda bir yola gitmişler 
ve belki de iyi etmişler, Türkiye'de böyle bir sektörün gelişmesine ve yukarıdaki legal kuruluşlara 
âdeta bir eleman yetiştirme mekanizmasını meydana getirmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, böylece, bu teklifi kabul etmekle bir meseleyi çözmüş olmayacağız; 
yepyeni problemler ve yeni mağdurlar meydana getireceğiz. 

Bunu ifade etmek için huzurunuza geldim, hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Ahmet Remzi Hatip. 
Şahsı adına Sayın Hasan Hasri Eler. 

Buyurun Sayın Eler. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) —Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anayasamızın 14 ün
cü maddesinin hükmü hepimizce bilinmektedir. Yine, basın ve haberleşme hürriyeti, Anayasamı
zın 22 nci ve 28 inci maddelerinde yer alan temel kişi haklarındandır. Anayasamızın 28 inci mad
desi uyarınca, devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan haberin kutsallığı, yorumun özgürlüğü, ancak kamuoyu
nu ilgilendiren olayların yansıtılmasında güvence altındadır. Medyanın, kamu yararı denilen olgu
ya hizmet etmesi, bu çerçevede basın ve yayın özgürlüğünün amacıdır. Aksi halde medyanın, yar
gının yerine geçme alışkanlığını devam ettirmesi yalnız adaleti değil, demokrasiyi de zedeleyece
ğinden endişe etmekteyim. 

ingiltere'de radyo ve televizyon yayınlarının temelde bir kamu hizmeti olduğu ve parlamento 
kanalıyla topluma karşı sorumlu olduğu fikri esastır. Bir kamu kuruluşu olarak çalışan ve reklam 
yayınlamayan BBC ile, gelirinin büyük bir kısmını reklamlardan sağlayan bir düzine kadar tele
vizyon şirketinden oluşan ITV, aynı yayın âdet ve ilkelerine göre çalışır. BBC'nin, 1920'den beri, 
işleyişini belirleyen ayrıntılı bir yasası var; ITV'nin de 1955'ten kalma yasası 1990'da değiştirildi; 
her türlü üst denetimi bağımsız komisyona devredildi. Her iki televizyon kurumu da aşağıda açık
layacağım temel ilkeler çerçevesinde çalışma yapmaya özen gösterirler. 

Adlî makamlara intikal eden hiçbir konu hakkında, ama hiçbir konuda, ister gazete, ister rad
yo televizyon olsun, hiçbir yerde fikir ifade edilemez. Bu husus, İngiliz adalet sisteminde titizlikle 
uygulanır. Mahkeme salonlarına değil televizyon kamerası, fotoğraf makinesi bile sokulamaz, 
film çekilemez; mahkeme kararını vermeden konu hakkında yayın yapılamaz; sadece olayın geç
mişi hakkında genel ifadeyle bilgi verilebilir. Zaten, yasa olarak, tanıkların demeç vermesi de yaj 

saktır. Bir skandala ilişkin haber ve bulgular, ancak olay mahkemeye intikal edene kadar yayınla
nabilir; ama, sonra yapılamaz. Konular dengeli biçimde ele alınır, hakkaniyete saygı gösterilir. Bir 
iddianın karşıtı anlatılır, her zıt görüşe de yer verilir. Kişinin söz ve ifade hakkı zedelenmez. Ka
nıtlanmayacak iddiaya yer verilmez. 

— 516 — 



T.B.M.M. B : 89 13 .4 .1994 O : 4 

Terör konusunda yayınlar ise daha tartışmalıdır. Örneğin, BBC, terör eylemlerine karıştıkları 
iddia edilen IRA üyelerinin ifadelerini kendi seslerinden yayınlamamaktadır; televizyon görüntü
leri sırasında, ses dahi, dublajla aktanlmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, özetle, İngiltere'de 1990 yılında kabul edilen son yasayla, hükümet, 
uyduyla yayınlasa dahi, her türlü yayını kesme hakkına sahiptir. Bu, radyo yayınları için de geçer
lidir. Yayın piyasasına tam bir rekabet fırsatı veren hükümet, kamu vicdanını yaralayıcı türden ya
yınlara karşı kararlı ve kesin önlemler almakta ve uygulamaktadır. 

Bu nedenle, ülkemizde özel yaşam ve kişi onuruna saldırılarla, ırk ve mezhep farklılıklarının 
teşvik edilmesi ve suç sayılmaması gibi değerlendirmeler, yayın ve basın özgürlüğü ilkelerine ters 
düşmektedir. Son olaylar, özel radyo ve televizyonların statüsünü belirleyecek cevap hakkının da 
korunmasını sağlayacak bir yasanın en kısa sürede yaşama geçirilmesi gerektiğini ortaya koymuş
tur. Ama, İktidar, bugüne kadar, maalesef, bunu getirmemiştir. Niye getirmemiştir; bu sorulmalı
dır. Bunun gecikmesi halinde Türkiye'nin hızla gerçek demokrasi yerine medyokrasiye doğru gi
deceğini ve ulusal iradenin Meclisten değil çok tehlikeli sonuçlara... 

(Mikrofon otomatik cihaztarafından kapatıldı) 

BAŞKAN—Evet efendim, son cümlenizi alayım. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) —... yol açabilecek şekilde, belirli güçlerin etkisi altında 
basın ve yayın organlarındaki söz sahiplerinin iradesi doğrultusunda temsil edileceği tehlikesini 
göz ardı etmemek gerekir. Ben bunu 13.10.1993'te yine bu kürsüde dile getirmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, burada TRT'ye de değinmek istiyorum. 
BAŞKAN-Sayın Eler.. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) —Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN —Efendim, bağlıyorsunuz; ama, konunun dışına çıktık. O nedenle, lütfen son 
cümlenizi söyleyin. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) — TRT, SSK primlerini ödemeyen vergi sülüklerinin 
yandaşı olduğunu tahmin ettiğim kişilerin milyarlık düğünlerine kameraman göndermiştir. Bu bir 
çifte standarttır. Bunu nasıl izah edeceklerdir? Bunu bir türlü anlamıyorum. İlk önce İktidardan 
bunu sormak gerekir. 

BAŞKAN —Sayın Eler, bir madde aşağıda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun yü
kümlülük ve sorumlulukları var. İsterseniz orada söyleyelim onları. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) —Sayın Başkanım, teşekkür ederim, ancak bu ilgili oldu
ğu için... • • 

BAŞKAN —Peki efendim, ben son cümlelerinizi alayım, buyurun. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) —Özel televizyon yasasından önce TRT'nin de bu aksak

lıkları dile getirmesi gerekirdi. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Grupların ortaklaşa verdikleri bir değişiklik önergesi vardır; okutup oylarınıza arz edeceğim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Kamu ve Özel Radyo, Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi 

Hakkında Kanun Teklifinin, yeni düzenlemelerle, 34 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 
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Ercan Karakaş Turhan Tayan 
İstanbul Bursa 

Nevzat Ercan M. Oltan Sungurlu 
Sakarya Gümüşhane 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Para cezası ve müsadere 

Madde 34. — Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, üst kuruldan izin almadan radyo ve te
levizyon yayını yapan ya da izni üst kurul tarafından geçici ya da sürekli iptal edilmesine rağmen 
yayında bulunan kişi veya kuruluşların sahip ve yöneticilerine, fiilleri başka bir suç oluştursa bile, 
fiilin ağırlığına göre altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ve 100 milyon Türk Lirasından 10 mil
yar Türk Lirasına kadar para cezası verilir. 

3506 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
Ayrıca, tüm yayın cihazları 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 36 ncı mad

desine göre müsadere edilir. 

Yayın bantlarını 30 gün süreyle muhafaza etmeyen ve bu süre içerisinde cumhuriyet savcılı
ğınca istenmesine rağmen sesli ve görüntülü olarak teslim etmeyen yayın kuruluşlarının sahip ve
ya yöneticileri bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve 100 milyon liradan 1 milyar liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. Ayrıca, bir aydan üç aya kadar yayınların durdurulmasına da karar 
verilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyorlar mı efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, verilen 

önerge Komisyonumuzun genel temayülüne uygundur; ancak, bu yayın bantlarının 30 gün süreyle 
muhafaza edilmesiyle ilgili hükmün birinci fıkra yerine ikinci fıkra olması kanun tekniğine daha 
uygundur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMI DAÇE (Adana) - Katılıyoruz efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sungurlu. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bu bir yıl mevzuu doğru
dur, yalnız zannederim 28 inci maddede muhafaza müddeti 30 gün olarak geçti. Başka bir madde
de 30 gün olarak geçmişse, orada da düzeltme yapmak gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Oltan Sungurlu'nun uyarısı üzerine tekrar bakıyorum benim 
elimdeki değişiklik önergesinde "yayın bantlarını 30 gün süreyle muhafaza etme" ifadesi var. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Var efendim. Daha önce de geçti; bunla
rın "bir yıl" olarak düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Mutabıkız değil mi efendim sizinle bu önerge üzerinde? ' 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Efendim, 30 gün az, bir yıla çıkması la

zım ve tekzip için de yeterli değil. 
BAŞKAN — Sayın Karakaş da bir şey ilave edecek galiba, buyursunlar. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Sungurlu'nun söylediği doğrudur. Biz düzeltecektik 

unuttuk; bir yıl olması lazım. 
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BAŞKAN - Tamam. 

Önerge sahipleri bu 30 günü bir yıl olarak değiştirdiklerini ifade ediyorlar.' 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, önerge sahipleri, bu değişiklik önergelerindeki "30 gün" 
ifadesini "bir yıl" olarak redaksiyona tabi tuttuklarını ifade ediyorlar. Bu düzeltme Başkanlık Di
vanı tarafından yapılacaktır. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu önergenin oylamasına geçmeden önce, Refah Partisi 

Grubunun yoklama istemi vardır; okutup, yoklama isteğinde bulunan arkadaşların burada olup ol
madıklarını tespit edeceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmamaktadır. 
İçtüzüğün 58 inci maddesi uyarınca yoklama yapılmasını arz ederiz. 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Musa Demirci 
Sivas 

BAŞKAN - Sayın Şener?.. Burada. 
Sayın Oğuz?.. Burada. 
Sayın Fırat?.. Burada. 
Sayın Arıkan?. Burada. 
Sayın Esengün?.. Burada. 
Sayın Çelik?.. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hatip tekabbül ediyorlar. 
Sayın Derin?.. Burada. 
Sayın Ünaldı?.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Baş?.. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Ünaldı da ona tekabbül ediyorlar. 
Sayın Demirci?.. Burada. Sayın Ergezen?.. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Tekabbül ediyorum. 
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BAŞKAN — Tekabbül ediyorsunuz. (ANAP) sıralarından "Kaç kişi oldu" sesleri, gürültüler) 

Ben takip ediyorum, efendim siz telaş buyurmayınız, sayı doğrudur. Zaten, Sayın Ergezen de 
geldiler. 

Yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. ' • „ - . . ' 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Parti
si Grup Baskanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan 'in Kamu ve 
Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İste-
mihan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı: 356) (Devam) 

BAŞKAN — Biraz önce Komisyonun ve Hükümetin katıldığı ve 34 üncü madde olarak Yüce 
Meclise arz ettiğimiz önergede, Komisyon, önerge sahiplerinin bilgisi tahtında, otuz günlük süreyi 
bir yıl olarak düzeltti. 

Ayrıca, yine bu önergenin "Para Cezası ve Müsadere" şeklindeki başlığını da "Cezalar ve 
Müsadere" olarak bir redaksiyona tabi tuttu. 

Bu redaksiyonla düzelttiğimiz şekliyle önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge -34 üncü madde olarak- kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Yükümlülüğü 

MADDE 35. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu Kanunda öngörülen yayın ilke ve 
esaslarına uygun yayın yapmakla yükümlüdür. 

Yayın ilke ve esaslarının ihlali halinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, ihlalin niteliği 
ve ağırlığı açıkça belirtilerek Üst Kurulca uyarılır. 

Durdurmayı gerektirecek şekilde yayın yapılması halinde, Üst Kurulun bu doğrultuda verece
ği karar üzerine Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulunun gö
revi düşer. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Altıncı 

Bölümün "Müeyyideler" başlığı altında -daha önce de- yeni maddeler ihdas edildi, 31 ve 32 nci 
maddeler olarak. Bunun açık bir usulsüzlük olduğunu buradan, zabıtlara geçirmek bakımından, 
ifade etmek istiyorum; çünkü, Komisyonun yeni maddeler ihdası hususunda ekseriyeti yoktu; 
ama, buna rağmen 31 ve 32 nci maddeleri oraya koyduk, oyladık ve geçirdik. Onu takip eden 
"Uyarı, Durdurma, İptal" maddesinde, onu takip eden "Para Cezası ve Müsadere" maddesinde ay
nı şeyi yaptık ve şimdi onu takip eden "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Yükümlülüğü" 
başlıklı 35 inci maddeyi müzakere ediyoruz. 
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35 inci maddede, "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu Kanunda öngörülen yayın ilke 
ve esaslarına uygun yayın yapmakla yükümlüdür" diyoruz; inşallah öyle olur, temennimiz öyle; 
ama, bugüne kadarki tatbikatta bunun böyle olmadığını gördük. Hem adil hem de ahlaka ve adaba 
uygun bir neşriyat olmadı; ama, bu teklifin kanunlaşmasından sonra, temenni ediyoruz ki, inşal
lah, bu hükümlere riayet edilir. 

İkinci fıkra, "Yayın ilke ve esaslarının ihlali halinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, ih
lalin niteliği ve ağırlığı açıkça belirtilerek Üst Kurulca uyarılır" şeklinde bir uyarma hükmü getir
miştir. Onu takip eden üçüncü fıkrada ise, "Durdurmayı gerektirecek şekilde yayın yapılması ha
linde, Üst Kurulun bu doğrultuda vereceği karar üzerine Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulunun görevi düşer" hükmünün -ki, oldukça ağır bir hüküm- bir 
itiraz mercii olmak lazım gelir. Danıştaya müracaat hakkında herhalde ileride hükümler olacak; 
ama, daha evvel, hiç olmazsa ikaz edilerek ve ikazın da müteaddit olması halinde, riayet edilme
mesi durumunda bu üçüncü fıkra hükmü tatbik edilmeliydi. Ağır bir hüküm olarak gelmiş olduğu
nu ifade etmek istiyorum ve bu vesileyle, Yüksek Kurulunuzu saygıyla ve hürmetle selamlıyorum 
efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın hatibin konuşmasında bir cümle var; onu, Başkanlık Divanı 
olarak açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Sayın Hatip, konuşmasında, biraz önce Yüce Meclisçe kabul edilen ve yeni madde hükmünde 
olan düzenlemelerin, usulsüz olarak işleme konulduğunu ve kabul edildiğini ifade ettiler; hatta 
"yeni bir madde hükmündedir; Komisyonun çoğunluğu yoktur, bu nedenle usulsüzlük yapılmış
tır" görüşünü ileriye sürdürler. 

Dikkat edilirse, ben, oturumun başında, böyle bir tenkit gelebileceğini düşündüğüm için, bu 
şekilde teklif edilen önergelerin yeni bir madde hüviyetinde olduğu ve bunların ne şekilde işleme 
konulacağı konusunda Yüce Meclise açıklık getirdim; çünkü, daha önce Kanunlar ve Kararlar Da
iresinin görüşünü aldım, Komisyonla konuştum, grup başkanvekillerinin görüşünü aldım ve neti
cede şu noktaya geldik: -zabıtlara bir daha geçmesi bakımından arz ediyorum- Madde hüviyetini 
alan bu yeni önergeler, başka bir kanunla ilgili değildir, başka bir kanunun herhangi bir maddesini 
değiştiren hükümler değildir; aynı teklifin bütünlüğü içerisinde, sayın milletvekillerince, hatta sa
yın grup başkanvekillerince gündeme getirilmiş ve bütünlüğü sağlayıcı hususlar olarak Yüce Mec
lise arz ve takdim edilmiştir. 

Zabıtlara bir kere daha geçmesi bakımından bu düzeltmeyi yapma ihtiyacı duydum. Arz ede
rim. 

Grupları adına başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Şahsı adına söz isteyen sayın üye?.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Çelik; buyurun. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 

olan teklifin 35 inci maddesi, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun yükümlülüğüyle ilgilidir. 
Ben burada, huzurlarınızda bir gerçeği ifade etmek istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin içinde bulunduğu bu ekonomik darboğazda, tasarruf tedbirleri alınır
ken, TRT Genel Müdürünün dikkatini çekmek üzere söz almış bulunuyorum. Cüneyt Canver -
Can Okanar'ın yapmış oldukları 2,5 saatlik, saati 45 milyon liralık programa, Aydan Şener'in haf-
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tada bir kez yaptığı 325 milyon liralık programa, Sinan Çctin'in ve gene Fuat-Mazhar-Özkan'ın 
yaptığı 325 milyon liralık programlara yapacağı yeni düzenlemelerle, bu tasarruf tedbirlerine ev
vela TRT Genel Müdürünün -ki, İktidar ortaklarından değerli DYP milletvekili arkadaşlarımızın 
da üzerinde durduğu bu konu dikkati caliptir- özen göstermesini istiyorum... 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Madde üzerinde mi konuşuyorsunuz? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Madde üzerinde konuşuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Karakaş, madde üzerinde konuşuyorlar; lütfen müdahale etmeyin efen

dim... TRT'nin yükümlülüğüyle ilgili konuşuyorlar. 

Siz devam edin Sayın Çelik. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Tabiî TRT'nin yükümlülüğüyle ilgili, yükümlülük 
bilmeyen devletin radyo ve televizyonundan, başkalarına peşkeş çekerek, hân-i yağma meselesi 
gibi, bu paraları çarçur etmemelerini bir kez daha buradan hatırlatıyor, TRT Genel Müdürünün 
dikkatini çekiyorum. 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Madde üzerindeki görüşmeler.tamamlanmıştır. 
Bir önerge var; okutup, işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifi

nin 35 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif çderiz. 
A. Baki Tuğ Osman Scyfi 

Ankara Nevşehir 
Akın Gönen Hayri Doğan 

Manisa Antalya 
Nurhan Tekinel Necmi Hoşver 

Kastamonu Bolu 
Mehmet Ali Yavuz İlyas Aktaş 

Konya Samsun 
Mustafa Yılmaz Kâzım Ataoğlu 

Malatya Bingöl 
Azimet Köylüoğlu 

Sivas 
Değişiklik Önerisi: 
Madde 35. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, bu kanunda öngörülen yayın ilke ve 

esaslarına uygun yayın yapmakla yükümlüdür. Yayın ilke ve esaslarının ihlali halinde Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu, ihlalin niteliği ve ağırlığı açıkça belirtilerek Üst Kurulun alacağı 
bir kararla uyarılır. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığı, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü ve laiklik il
kelerinin ihlali halinde, Üst Kurul, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla alacağı gerekçeli bir 
kararla, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu üyeleri, Bakanlar 
Kurulu kararıyla görevden alınırlar. 

Gerekçe : 
Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü maddesi 8 Temmuz 1993 tarih 

ve 3913 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve devlet tarafından kurulan radyo ve televizyon kurumunun 
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özerk ve tarafsız olması öngörülmüştür. Başka bir ifadeyle, Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
mu anayasal özerkliğe sahip bulunmaktadır. Anayasa değişikliğinden önce, özerk olmadığı halde, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü, 2954 sayılı Kanunun 5 Aralık 1990 tarih ve 
3687 sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesine göre, millî güvenlik, kamu düzeni ve tarafsızlığını 
yitirmek gibi belli sebeplerin gerçekleşmesi halinde, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun tek
lifiyle, ancak Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alınabiliyordu. Anayasal özerkliğe sahip bir 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Genel Müdürüyle Yönetim Kurulu üyelerinin yalnız 
Üst Kurul kararıyla görevden alınabilmesinin Anayasaya aykırı olacağı düşünülmelidir. 

Öte yandan, bilindiği gibi, görevden alma, atama işleminin tersine işlemdir. Tersine işlemler 
de, kural olarak, asıl işlemi yapmış olan makam tarafından yapılmak gerekmektedir. Bu sebeple, 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Genel Müdürüyle Yönetim Kurulu üyelerini de görev
lerine atayan makam, başka bir ifadeyle Bakanlar Kurulu tarafından son verilmesi gerekmektedir. 
Üst Kurul 5'i iktidar kanadının, 4'ü muhalefet kanadının göstereceği adaylar arasından 
seçileceğine göre, üçte iki oy çokluğunun özerkliğin bir gereği olduğu düşünülmektedir. 

BAŞKAN —Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu öner
ge, maddeyle birlikte, maddeyle mukayeseli olarak incelendiği zaman iki husus ortaya çıkıyor: Bir 
tanesi, önergede yayın ilkelerinin sadece bazıları zikrediliyor ve o ilkelerin ihlali halinde, uyarıdan 
sonra, Genel Müdürün görevden uzaklıştırılması öngörülüyor. Halbuki, Komisyonun getirdiği me
tin daha geniş. Orada hangi ilke ihlal edilirse edilsin bu sistem uygulanıyor. Binaenaleyh, bu açı
dan, Komisyon metnine nazaran daha dar. 

İkinci nokta şu : Burada, sırf bu ilkeler için yapılacak olan görevden alma işleminin, Kurul 
üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla yapılması derpiş ediliyor. Halbuki, böyle bir kayıt da yok. Bu, 
karar almayı güçleştiriyor efendim. Bu itibarla, Komisyon metnine tamamen aykırı olduğundan 
katılmıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye katılmıyor

lar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 35 inci madde kabul 
edilmiştir. 

33 üncü maddeyi 36 ncı madde olarak okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Türkiye Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu 
MADDE 36. — 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanununun Radyo ve Tele

vizyon Yüksek Kuruluna ilişkin hükümleri Üst Kurulun göreve başlaması ile birlikte yürürlükten 
kalkar ve Yüksek Kurulun görevi sona erer. Görevi sona eren Yüksek Kurulun Türkiye Radyo Te
levizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin yetkileri Üst 
Kurula ve iş bu Kanun gereğince Üst Kurula geçenler dışındaki diğer yetkileri Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu Yönetim Kuruluna devredilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; 
buyurun. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 
görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo Televizyon Kanunu Teklifinin 36 ncı maddesi üzerinde, 
Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, teklifin bu maddesi, Türkiye Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun, 
bu Kanunun çıkışından sonra feshedilmesi ve onun yerine yeni kurulun görev almasıyla ilgilidir; 
bir teknik düzenlemedir. 

Ancak, burada şunu söylemek istiyorum: Teklifin, müzakere edilerek kabul edilen 6 ncı mad
desinde, hatırlanacağı üzere, "Üst Kurul, basın, yayın, iletişim, teknoloji, kültür, eğitim ve hukuk 
alanlarında birikimi olanlardan ve yükseköğretim görmüş, devlet memuru olma niteliğine sahip, 
5'i iktidar partisi veya partilerinin, 4'ü muhalefet partilerinin göstereceği adaylar arasından, Türki
ye Büyük Millet Meclisince seçilen 9 üyeden oluşur." denilmekte ve müteakip fıkrada ise, bu 5 ve 
4'ün iktidar ve muhalefet partilerinden nasıl aday gösterileceği üzerinde durulmaktadır. 

Netice olarak; Kanunun o maddelerinin görüşülmesi sırasında da bu kurulla ilgili defaatla arz 
edildiği üzere, burada fahiş bir hata yapılmaktadır. Bu hata şudur: Bakın, bu kanun çıktıktan son
ra, İktidar partileri Meclis Başkanlık Divanının teşekkülüne göre aday göstereceklerdir ve kendi 
aralarında 5 kişiyi seçeceklerdir. Muhalefet partileri de seçecekleri 4 kişiyi, iki misli, yani 8 aday 
göstererek seçeceklerdir. Tabiî, yakında Anayol kurulunca, bu seçim neticesinde de muhtemelen 
DYP ve ANAP bu kurula girecek; yani Anayol oluncrf, Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu da 
DYP ile ANAP'ın seçtiklerinden teşekkül edecek; kendiniz çalıp, kendiniz dinleyeceksiniz, Mec
liste bulunan diğer muhalefet partileri burada, bu kurulda temsil edilmeyecek. Onun için, burada -
maalesef- kanun düzenleme mantığı ve yeteneği yetersiz ki, bu tip fahiş hatalar yapılıyor. Muhte
lif kanunlarda bunu müşahade ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir kanun dizayn edilirken -hukuk lisanıyla söyleyeyim- tedvin edilirken, 
bugün için değil, on sene için, elli sene için, her devirde ve her zamanda çok büyük tebeddülat ol
madıysa, o kanunun sağlıklı olarak çalışmasına bakmak lazım; ama, geçmiş bazı maddelerde de 
gördük ki, -komisyondaki ve Genel Kuruldaki hava- bir radyo televizyon kurumuna kızgınlık du
yuluyorsa, sırf ona karşı buraya getirilip madde konuluyor. Yani, kanunlar tepkiye göre veya sev
giye göre olmaz; bir toplumu adaletle yönetecek şekilde, genel hukuk ve adalet prensiplerine göre 
tedvin edilirse topluma faydalı olur; ama, bunları yapmadığınız zaman, toplumun belirli kesimleri
ni kanun maddeleriyle baskı altında tutmaya kaltığınızda, bir noktadan sonra tutamaz hale gelirsi
niz ve toplumda sosyal patlamalara sebep olursunuz. Yani bir memlekette seçimin olması, Mecli
sin olması, kanunların müzakerelerle yapılmış olması o kanunların sağlıklı olması için yeterli de
ğildir. Diktatörlüklerde de kanunlar vardır, demirperde rejimlerinde de kanunlar vardı; birçok 
krallıklarda da, despot rejimlerde de, faşist rejimlerde de kanunlar vardır; ama, o kanunlar, eğer 
amme vicdanına yansımıyorsa, maşeri vicdanda kabul görmüyorsa, destek görmüyorsa, ne kadar 
usule uygun olursa olsun, bir noktada toplumun ihtiyaçlarına cevap vermez ve toplum bazı nokta
larda patlar. 

Şimdi, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ne yapmak istiyoruz? Yani, Türkiye'deki 
her grubun, her bölgenin, her zihniyetteki insanlar bu Parlamentoya yansımasıyla ilgili sağlıklı se
çim kanunları varsa ve buraya gelmişse; işte bu düşüncelerin Türkiye Cumhuriyetinin radyo ve te
levizyonla ilgili mevzuatını düzenleyecek olan Yüksek Kurula da aynı oranlarda, aynı çeşitlilikte 
yansıması lazım; ama siz bunu böyle düşünmez de, çoğunluğun azınlığa tahakkümü şeklinde dü-
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şünürseniz, biz çoğunluğuz, istediğimizi yaparız derseniz, bazen bu iş tersine döner, mendakka 
dukka olur ve bunun altında kalırsınız. (RP sıralarından alkışlar) Bakın, geçmişte, Anavatan parti
si, iktidardayken, her seçime girerken değişiklik yaptı; ama 1991 seçimlerinde altında kaldı ve biz 
bunu o zaman da söyledik. Şimdiki TRT Kanununda da, radyo-televizyon kanununda da bu parti
zanca düşünceleriniz fevkalade yanlıştır; gelin, yol yakınken bunu değiştirelim, bunu düzeltelim 
ve milletin ihtiyaçlarına cevap verecek olan bir radyo ve televizyon kanunu ve yüksek kurulu orta
ya koyalım. 

Siz, şimdi, 5 iktidar, 4 muhalefet... Kendiniz çalıp, kendiniz dinleyeceksiniz. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Siz de oynayın! 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Merak etmeyin, biz geldiğimiz zaman her şeyi sil baştan de

ğiştireceğiz. Merak etmeyin, onların hepsini hazırlıyoruz ve değiştireceğiz inşallah. 
Ve biz geliyoruz, siz gidiyorsunuz; sizin nesliniz kesildi. (RP sıralarından alkışlar) Bak, gele

cek seçimde göreceksiniz; siz yoksunuz, sizin igrabda yeriniz yok. 
Ve bu düzeni böyle kurmak lazım ki, biz de gelsek, siz de gelseniz, adalet içinde, kardeşlik 

içinde, herkes için dürüst olan ölçüler içinde memleketi de televizyonu da yönetelim. Geçmişte, 
Anavatan Partisi radyo-televizyonu borazan gibi kullandı; ama sonunda yıkıldı gitti. Şimdi siz 
kullanıyorsunuz, bakın, yıkıldınız gittiniz. Onun için, propagandayla bir yere varmak mümkün de
ğil. Mühim olan adalettir; idarenin tarafsız ve demokratik olmasıdır, hukuk prensiplerine uyması-
dır. Bu esasları benimsemezseniz, biliniz ki bir gün bunun altında kalacaksınız, "Eyvah!" diyecek
siniz; ama, o zaman da Refah gelecek. . 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
36 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 36 ncı madde kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 34 üncü maddeyi 37 nci madde olarak görüşeceğiz; fakat, bu maddeye 

geçmeden önce, yine grup başkanvekillerinin müşterek imzasıyla verilmiş ve 37 nci madde olarak 
görüşülmesi istenen bir önerge var; okutup işleme arz edeceğim. 

Hemen başta ifade ediyorum, görüşülmesinde ve gündeme alınmasında, demin söylediğim 
gerekçeler ışığında, bir usulsüzlük yoktur. 

Buyurun, okuyun: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Kamu ve Özel Radyo-Televizyonlann Kuruluş ve İşleyişi Hak
kında Kanun Teklifine aşağıdaki maddenin 37 nci madde olarak düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan Turhan Tayan 
Sakarya Bursa 

M. Oltan Sungurlu Ercan Karakaş 
Gümüşhane İstanbul 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Telif Hakları 
Madde 37. — Özel radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarında yer verdikleri eserlere telif 

hakkı öderler. Telif hakkı ödemelerine ait esaslar, meslek birliklerinin görüşü alınarak, Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulunca tespit edilir. 
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Gerekçe : Eser sahiplerinin haklarını korumak ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa paralellik 
arz etmek üzere konulmuştur. 

BAŞKAN• — Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu yazım 
tarzının mefhumu muhalifinden, sanki TRT telif hakkı ödemeyecekmiş gibi bir mana çıkabilir. 
Gerçi, TRT Kanununda telif hakkı ödeneceğine dair bir hüküm varsa da, bu Kanun sonraki kanun 
olduğu için, bunun mefhumu muhalifinden yanlış bir tefsir ortaya çıkabilir. Bu itibarla, sayın tak
rir sahiplerinden, kanun tekniği açısından, bu takrirlerinin başındaki "özel" lafının çıkarılmasım 
kabul buyurmalarını rica ediyorum. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Estağfurullah... Doğrudur efendim. 
BAŞKAN — Takrir sahipleri iştirak ediyorlar. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Hükümet, Komisyonun yaptığı redaksiyon istika

metinde önergeye katıldığını ifade etti. Sayın önerge sahipleri de bu redaksiyonu kabul ettiklerini 
bildirdiler. 

Şimdi, bu önergeyi 37 nci madde olarak oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Yapılan düzeltmeyle birlikte kabul edilmiştir. 

Metindeki 34 üncü maddeyi 38 inci madde olarak okutuyorum : 
Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Haber Birimlerinde Çalışanlar 
MADDE 38. — Radyo ve televizyon kuruluşlarının haberle ilgili birimlerinde çalışanlar 

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hak
kında Kanuna tabidir. Bu birimlerde çılıştırılacak asgarî basın kartlı personel sayısını Üst Kurul 
belirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz talebi?.. Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyu
run efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, daha 
evvel ufak bir tashih yapabilir miyim acaba? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz madde üzerindeki konuşmadan sonra yapalım. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Değerli Başkanım, muhterem arkadaşlar; 37 

nci maddeyi de süratle geçirmiş olduk; ama, benim kanaatime göre bu yine yanlış oldu. Çünkü bu, 
yeni bir madde, üstelik, gider artırıcı. Ayrıca, madde üzerinde kimseye söz de verilmedi. Sanki bir 
önerge... 

. BAŞKAN — Söz isteyen olmadı Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Teklif de etmediniz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim ben devamlı olarak Grubunuza bakıyorum ve söz istediğiniz zaman da 

veriyorum. ' 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Hayır efendim, hayır; "söz isteyen var mı?" demediniz. 

Bir önerge... 

BAŞKAN — Söz isteyen olmadı, bunu zabıtlara geçiriyorum. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Ben, zabıtlara geçsin diye söylüyorum. 

BAŞKAN — Ben de zabıtlara geçiriyorum. Söz isteyen olmadı. 

Buyurun efendim. 
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ALİ OĞUZ (Devamla) — Bir maddeyi, henüz müzakere etmeden, sanki bir önerge kabul edi
lir gibi oyladınız ve geçirdiniz; üstelik de masraf getirici, yük artırıcı... Ne kadar vereceksiniz, ne 
kadar yük getirecek o da incelenmeden yeni bir madde geçmiş oldu. Hayırlı olsun, herhalde Ana
yasa Mahkemesi onu da inccler(!) 

Değerli üyeler, böylece 38 inci maddeye de gelmiş olduk. 38 inci madde "Radyo ve televiz
yon kuruluşlarının haberle ilgili birimlerinde çalışanlar 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla 
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tabidir" diyor. Bu, gayet nor
mal bir hüküm. Madde "Bu birimlerde çalıştırılacak asgarî basın kartlı personel sayısını Üst Kurul 
belirler" diye devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda şunu ifade etmek istiyorum : Malum olduğu üzere, memle
ketimizde neredeyse on milyona yakın açık işsiz var. Yine ayrıca, bir o kadar da gizli işsizin bu
lunduğu herkesin malumu; ama, alınan tedbirler, hep, mevcut çalışanlara yeni imkânlar getirmek 
şeklinde tezahür ediyor. 

Arkadaşlarımla birlikte, dört-beş günden beri, özelleştirmeyle ilgili yeni paketinizi inceliyo
ruz. Orada mağdur edilecek veya edilmesi muhtemel olan kimselerin de hukuku gözetilirken, "kı
dem tazminatı veya ihbar tazminatı verilecek, onun dışında bazı hakların da gözetilmesi için ted
birler alınacak" hükmü var. Memlekette bu kadar açık işsiz, bu kadar kapalı işsiz ve bu kadar 
mustarip insan varken, onların hukuku düşünülmeden, mevcut imkânların nereye ve nasıl sarf edi
leceğini bilemiyorsunuz. Bundan fevkalade sıkıntılar doğacak. Çünkü, arsasının fiyatına sattığınız 
fabrikaların bedeliyle bu fabrikalarda çalışanlara tazminatlarını ödeme imkânınız bile olmayacak. 
Hiç olmazsa, burada, personelin hukukunun açık bir şekilde korunması şeklindeki hükmü görünce 
ben memnuniyet duydum. İnşallah burada çalışanlar da, basın kartı sahipleri de mağdur olmazlar. 

Bunu ifade etmek için huzurlarınıza geldim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Sayın milletvekilleri, sayın hatibin 37 nci maddeyle ilgili söylediği bir konuya, zabıtlara geç

mesi açısından açıklık getirmek istiyorum : Şu anda 38 inci maddeyi görüşüyoruz; ama, bu görüş
me sırasında sayın hatip 37 nci maddeden bahsetti. Madde ek bir malî yük getirmiyor, sadece telif 
haklarını düzenliyor. Önce bunu bir düzeltelim. 

İkincisi, biz, konuşma arzusu gösteren her milletvekiline burada söz veririz ve hiç kimsenin 
konuşma hakkını kısıtlamayız. Ben gruplara devamlı olarak bakıyorum. Bir işaret gelmedi. İşaret 
gelmeyince, konuşma hakkını, kimseyi zorla konuşturacak şekilde kullandıracak değiliz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Teklif etmediniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 38 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Sayın Başkan, bir 

düzeltme yapmamız lazım. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyondan o düzeltmeyi bekliyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Üçüncü satırda "as

garî basın kartlı personel" ifadesi var. "Asgarî basın kartı" diye bir şey olamaz. Onu şöyle değişti
receğiz : "basın kartlı personelin asgarî sayısını..." 

BAŞKAN — Komisyonun önerdiği istikamette bu düzeltme yapıldı. 
Bu düzeltmeyle birlikte 38 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... 38 inci madde kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi 39 uncu madde olarak okutuyorum : 
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Yetkili Mahkeme 
VMADDE 39. — Üst Kurul aleyhine açılacak idarî davalarda Ankara mahkemeleri yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz talebi var mı efendim? Yok. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bir dakika efen

dim... 
Bir hususu belirtmek lazım. Biz maddenin metnine karşı çıkmıyoruz. Yalnız, burada "Üst 

Kurul aleyhine"nin anlamı, "Üst Kurula husumet tevcih edilerek"tir. Bunu, zabıtlara geçmesi için 
belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Zapta geçti efendim. 
Bu açıklamayla maddede bir düzeltme yapmış değiliz. 
35 inci maddeyi 39 uncu madde olarak oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 40 inci maddenin görüşülmesine geçmeden önce, çok sayıda milletveki

linin imzaladığı, 40 inci madde olarak görüşülmesi arz edilen bir önerge var; okutup işleme alaca
ğım : 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonunca kabul edilen metninin "Çeşitli Hükümler" bölümü

nün sonuna aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Genel Af 
Madde 40. — İşbu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yürürlükteki kanunlar gereğince 

radyo ve televizyon yayınlarında devlet tekeli ilkesinin uygulanmasından dolayı ruhsatsız radyo 
ve televizyon yayını yapılması suretiyle oluşmuş bulunan suçlar (kaçakçılık suçlan hariç) bütün 
suçlarıyla birlikte affedilmiştir. Ancak, işbu Kanunun hükümlerine göre radyo veya televizyon ya
yını yapabilmek için gerekli izin ve lisansa sahip bulunmaksızın radyo veya televizyon yayını ya
panların yukarıdaki fıkra hükümleri kapsamına giren suçları af kapsamı dışındadır. 

Cengiz Bulut Coşkun Kırca 
İzmir İstanbul 

Hasan Korkmazcan Ali Kemal Başaran 
Denizli ' Trabzon 

Bedrettin Doğancan Akyürek Nabi Sabuncu 
İstanbul Denizli 

Refik Arslan Ertekin Durutürk 
Kastamonu İsparta 

Bahattin Yücel Bülent Atasayan 
İstanbul Kocaeli 

Abbas İnceayan Kâmran İnan 
Bolu Bitlis 

Yusuf Pamuk Güneş Taner 
İstanbul İstanbul 

Rasim Zaimoğlu Yusuf Namoğlu 
Giresun İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon olarak, önce, Sayın Kırca'ya şahsî bir sualim var : Bu önergede im
zanız var. İmzanız devam ediyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bir dakika efendim... 
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BAŞKAN — Hayır, önce imzanızın devam edip etmediğini tespit etmek istiyorum; bu öner
gede imzanız var. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - İmzam devam edi
yor; yalnız, bunun ne olduğunu anlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi soracağım efendim. 
Sayın Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, burada, 

ruhsatsız radyo... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkanım, yeni bir madde olduğu

na göre, maddenin müzakereye açılmasını istiyorum; çünkü, bu, kanunun esasıyla ilgili bir mese
ledir, arkadaşlara açıklayacağım. 

BAŞKAN — Şimdi, zaten maddeyi müzakereye açıyorum efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Daha evvel müzakereye açmadınız. 
BAŞKAN — Efendim, hep açtım. Zabıtlara bakarsanız, "görüşmeye açacağım" diye ifademi 

göreceksiniz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Taraflı hareket ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Hayır, Sayın Oğuz, bu şekilde işleme koyduğum bütün maddelerde "görüşme

ye açıyorum" ifadem vardır. Lütfen, zabıtları tetkik edin. 
Sayın Giray, buyurun. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, bu maddenin, buradaki "Yönetmelikler" 

maddesinden sonra gelmesi lazım; yani 41 inci madde olarak görüşülmesi lazım. Onun için, ben
ce, şimdi evvela burada 36 ncı madde, 40 inci madde olarak görüşülmeli, ondan sonra bu madde 
görüşülmeli. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sizin söylediğiniz hususu da dikkate alacağım. 
Sayın Komisyon, tekrar... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, size de söz vereceğim efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, ben usul hakkında bir iki cümle söyleyebilir miyim? 
BAŞKAN — Tabiî, buyurun Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkanım, bu önergeyle mevcut kanun teklifine bir madde 

ilave edilmek isteniyor. Önerilen madde gayet kısa ve o derecede de muğlak. Bugüne kadar faali
yet gösteren bütün televizyon kanallarının, kaçakçılık suçları hariç, bütün suçları affedilmek iste
niyor. 

Şu ana kadar yeni maddeler ihdas ettik ve bunları süratle geçirdik. 40 inci madde olarak bir 
madde ilavesini isteyen ve müzakereye açtığınız, sayın arkadaşımızın talebi üzerine müzakereye 
açtığınız bu önerge ise, önemli bir madde ilavesini öngörüyor, üstelik de o derece kısa ve muğlak. 
Bugüne kadar faaliyet göstermiş olan bu kanalların ilgililerinin kaçakçılık suçları hariç, bütün suç
larını affedeceğiz. Bu suçlar ne suçudur? Suç deyince akla geniş.bir saha gelir; yani, adam öldür-
düyse onu da mı affedeceğiz, çaldıysa onu da mı affedeceğiz? Önergede, kaçakçılık suçu hariç, ne 
kadar suçu varsa hepsinin affedileceği öngörülüyor. 

Onun için, bu müzakereyi, arkadaşlarımızın tespitinden önce açın, üzerinde arizamik konu
şulsun, madde netleşsin. Ondan sonra da arkadaşlarımız yeniden kaleme alsınlar, bunu öylece oy
layalım derim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
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İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, bunun müzakeresi daha sonra olacak, 
şimdi bunun müzakeresine geçemeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Giray, Komisyonun elinde metin yok, kendilerine metni gönderdim. De
min de yaptık aynı şeyi, önerge son anda geliyor ve Komisyona metni yetiştiremiyoruz. 

AZİMET KÖYLÜOGLU (Sivas) — Sayın Başkan, önergeyi geri çeksinler. 
BAŞKAN — Efendim, öyle bir eğilim belirdiği için bekliyorum zaten. Sayın grup başkanvc-

killeri görüşmelerini bitiriyorlar. 
Önergeyi geri mi çekiyorsunuz?.. 
Öyle bir eğilim belirdiği için bekliyorum efendim, isterseniz 10 dakika ara veririm. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Önerge gruplardan gelmedi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İmza sahiplerinden öyle bir şey geldi. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) —Önergede bizim imzamız yok Sayın Başkan, sadece Coş

kun Kırca'nın imzası var. 
BAŞKAN — Zaten, Coşkun Bey imzasını geri alacak komisyon üyesi olduğu için. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) - Oylayın sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, bir mutabakat sağlanmadıysaten devam ediyorum. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, devam edin siz, oylayın; reddedeceğiz. 
BAŞKAN - Bir dakika... 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, devam edin siz. Bu madde zaten sonra 

görüşülecek. 
BAŞKAN — Efendim, ben, bir konsensüs içinde görüşmeleri yürütmeye devam ediyorum 

Sayın Giray, yardımcı olmaya gayret ediyorum; müsaade ederseniz bitireceğiz şimdi işi. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Ama, sıra onun değil. 
BAŞKAN — Efendim, o itirazdan daha önemli itiraz var; Sayın Oğuz'un söylediği... 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Sayın Oğuz da onda haklı. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz'un söylediği daha önemli bir itiraz var, o konuda Komisyonu uyar

dım, onun neticesini bekliyorum. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Oylayın Sayın Başkan, oylayın... • 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önerge sahipleriyle ve Kanunlar Kararlar Dairesinin yet

kilileriyle yaptığım görüşme sonucu, bu önergenin gündeme alınabilmesi için Komisyonun çoğun
lukla temsil edilmesi lazım. Ayrıca, Sayın Coşkun Kırca, bu önergeden imzasını da geri çektiler. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Mecburen... 
BAŞKAN — Komisyon çoğunluğu olmadığına göre, önergeyi işleme almıyorum. (Alkışlar) 
Efendim, şu anda bir önerge daha geldi. Sormak istiyorum, 41 inci madde mi, 40 inci madde 

mi? Üzerinde iki tane rakam var. Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan ve arkadaşları tarafından 
verilmiş. 

Sayın Gürkan?.. Yok. 
Bunun dışında, yine Sayın Uluç Gürkan ve arkadaşları tarafından verilen bir diğer önerge, bir 

diğer önerge, bir diğer önerge ve bir diğer önerge; dört önerge daha var. Bunlar başka kanunlarla 
ilgili olduğu için gündeme alamıyorum. 

10 dakika ara veriyorum efendim. 
Kapanma Saati: 21.48 

; . $ : 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılına Saati: 21.58 

BAŞKAN : Başkanvckili Mustafa Kalemli 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İnccayan (Bolu), Kadir Bozkurt (Sinop) 

- O 

BAŞKAN— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvckili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Parti
si Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanı İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan 'in Kamu ve 
Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İste-
nıilıan Talay ve 4 Arkadaşının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Ka
mın Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı: 356) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Değerli milletvekilleri, grup başkanvekilleri tarafından imzalanmış ve 40 inci madde olarak 

verilmiş bir önerge var; okutup işleme alacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Teklifine, yeni düzenlemelerle aşağıdaki maddenin 40 inci madde olarak düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ercan Karakaş Nevzat Ercan 
İstanbul Sakarya 

Turhan Tayan Nihat Matkap 
Bursa Hatay 

Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Yurt Dışında Teşkilat Kurması ve Kurumda Çalış
tırdığı Personelin Özlük Haklan 

MADDE 40.. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yurt dışında büro açabilir. Bu bürolar
da sürekli personel istihdam edebilir. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personeli, Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan per
sonelin aylık ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzerî diğer malî haklardan, 
Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararıyla aynen yararlanılır. Ayrıca, Kurumda çalıştı
rılan personelin kadro unvanları, sayısı, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, personele 
sağlanacak sosyal yardımlar, kurum Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir. 
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Gerekçe: 

Türkiye Radyo-televizyon Kurumu, yurt içinde ve yurt dışında izleyici ve dinleyicilere seçe
nekli yayın imkânları sunma amacı doğrultusunda yayın alanını ve kalitesini geliştirmiş, yurt dışı
na yönelik TRT-INT yayınına ilaveten 1992 yılı içerisinde Hükümet politikası doğrultusunda Av
rasya yayınlarına başlamış, GAP-TV kanallarında canlı yayına geçmiş ve diğer radyo ve televiz
yon kanallarında da yayın süreleri artırılmıştır. Yurt dışında büro açmak zorunlu hale gelmiştir. 
Özellikle Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde daimî büroların açılması, Türk cumhuriyetleriyle iliş
kileri geliştirecek ve bu ülkelerden bütün dünyaya haber akışı Türkiye üzerinden daha sağlıklı bir 
şekilde gerçekleşebilecektir. 

Diğer taraftan, özel radyo ve televizyon yayınlarının başlaması üzerine kaliteli ve tecrübeli 
pek çok TRT personelinin yüksek ücretlerle bu özel kuruluşlara geçişleri önlenememiş ve ayrıca, 
1964 yılında kurulan Kurumda, emeklilik sürelerini doldurmuş aynı düzeyde ve Önemli sayıdaki 
personel, emeklilik suretiyle görevlerinden ayrılmışlardır. 

TRT'nin hizmet alanına giren başka resmî kuruluş bulunmamakta ve Kuruma, hizmet özelliği 
nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşlarından da naklen atama suretiyle yayın elemanı temin 
edilememektedir. 

Personelin kurumda tutulabilmesi için, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı personelinin 
de tabi olduğu mevzuat gibi, bu düzenlemelerin yapılması gerekli görülmektedir. > 

Günümüzde kamu kuruluşlarının devlet bütçesine yük olmadan faaliyet göstermeleri ve kendi 
gelirlerini kendi imkânlarıyla artırmaları esas alındığınasgöre, Türkiye Radyo-Televizyon Kuru
munun özellikle yeni teknolojinin kabulünü ve kullanımı süratle sağlama bakımından, Türk Tica
ret Kanunu hükümlerine göre özel şirketler kurması ve kâr getiren özel şirketlere ortak olması ka
çınılmazdır. 

Diğer taraftan, Kurum personelinin ücret, diğer malî hakları ve sosyal haklarının, özel tele
vizyonların imkânları göz önünde tutularak genişletilmesine ihtiyaç duyulduğundan, Türkiye Rad
yo-Televizyon Kurumunun da bu amaçlarla kurulmuş ve kurulacak vakıflara ve diğer sosyal mü
esseselere malî yardımda bulunması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, önerge 

elimize yeni geçti... 

BAŞKAN — Efendim, bu eski bir önergedir... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bize gelmemiş 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, arz ediyorum : Sizde bulunan metin, bütün grup başkanvekilleri tara

fından imzalanmış metindir. Bu yeni verdikleri metinde sadece son paragrafı çıkarmışlar; değişik
lik odur. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bir dakika izin ve
rin efendim, Hükümete de gelmemiş bu metin... 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Biraz izin verir misiniz efendim... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, önergemizde iki küçük düzeltmem var : 

Efendim, birinci paragrafta, "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu" dendikten sonra, "üst kurulun 
onayı ile" ibaresi gelecek. 
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İkinci paragrafın/yani "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personeli" diye başlayan parag
rafın dördüncü satırındaki "Genel Müdürün teklifi" ibaresinden sonra "ve üst kurulun onayı ile" 
olacak. Yönetim kurulu yerine "üst kurulun onayı ile" gelecek yani. 

BAŞKAN — "Yönetim kurulunun kararı" ibaresi devam edecek mi? 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Hayır, "Genel Müdürün teklifi ve üst kurulun onayı ile" 
olacak; "yönetim kurulu" kalkıyor efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, tekrar ediyorum, Sayın önerge şahine : Birinci fıkradaki ilk cümle, 
"Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, üst kurulun onayı ile yurt dışında büro açabilir" şeklinde 
olacak, değil mi? 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Evet efendim. 

BAŞKAN - İkinci fıkrada da ... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, biz imzamızı geri çekiyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu imzasını geri çektiğini ifade etti bu önergeden; dört imza kaldı
ğı için önergeyi işleme almıyorum. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) —. Sayın Başkan, bir dakika efendim... 

BAŞKAN — 36 ncı maddeyi 40 inci madde olarak okutuyorum efendim; buyurun. 
Yönetmelikler 
MADDE 40. — Üst Kurulun ve teşkilatının çalışma esas ve usulleri ile kanal ve frekans tah

sisi şartlan ve ihale usulleri Üst Kurul tarafından hazırlanan yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönet
melikler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyu
run efendim. 

RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; eski metinde 36 ncı madde olarak görülen, şimdi, tahmin ediyorum 40 rakamını alan "yönet
melikler" maddesi üzerindeki görüşmelerimizi arz etmek üzere huzurunuzdayım; hepinizi, Refah 
Partisi Grubu adına hürmetle selamlıyorum. 

Yönetmelik ne hususta tanzim edilecekmiş?.. Üst kurulun ve teşkilatının çalışma esas ve 
usulleri için; bu bir. İkincisi, kanal ve frekans tahsisi şartları için. Üçüncüsü, ihale usulleri için. 
Bunlar kim.tarafından tanzim edilecek?.. Maddede, Üst Kurulun ve teşkilatının çalışma esas ve 
usulleri ile kanal ve frekans tahsisi şartları ve ihale usulleri, Üst Kurul tarafından hazırlanan yö
netmeliklerle düzenlenir" deniyor. 

Muhterem hazırun, bu teklifin ana noktası işte burada düğümleniyor. Üst kurul, kanal ve fre
kans tahsisi yapacak... Hangi şartlara göre yapacak? Kanal ve frekansları ihaleye çıkaracak; ihale 
şartlarını, miktarını vesaireyi kendi koyduğu usulle, kendisi ihale edecek. Bu, hiçbir yerde görül
müş bir şey değil. 

Şimdi, üst kurulun görev ve yetkileri 8 inci madde ile tanzim edilmiş. 8 inci maddede üstku-
rulun görev ve yetkileri uzun uzun anlatılıyor. Üst kurulun çalışma esas ve usullerini gene kendisi
ne bırakıyoruz. Sen nasıl çalışacaksan, bunun esas ve usullerini tespit et diyoruz. 

Ne yapacaksın?.. Birtakım müesseselere, anonim şirketlere, holdinglere kanalları tahsis ede
ceksin... Kime tahsis edeceksen, usulünü kendin tayin et; kime vermeyeceksen, usulünü kendin ta-
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yin et... Kimdir bu üst kurul? İşte, biraz evvel burada anlatıldı; Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
siyasî partilerden grubu olanların arasından değil, bütün Heyeti Umumiyeden değil, getirilen usule 
göre, iktidar partisinin gösterdiği adaylar arasından seçilecek, yani üst kurul kendilerinden teşek
kül edecek ve bu üst kurul, siyasî birtakım terchilerlc ve birtakım ekonomik baskılarla, kendi 
koyduğu usul ve esaslara göre, kanalları tahsis edecek, frekansları tahsis edecek ve ihaleleri yapa.-
cak... Böyle bir şey olamaz! Yani hem davacı hem de davalı olmak gibi, acaip bir durum var. 

Şimdi, Anayasada bir değişiklik yapıldı, radyo-televizyon üzerinden devlet tekeli kaldırıldı. 
Peki, ne olacak?.. "İşte, böyle bir kanunla düzenlenecek" dendi. Teklifin kanunlaşması halinde bu 
işlerin yürütülmesinde esas mükellefiyeti bu üst kurul alıyor; fakat üst kurula, Yüce Heyetiniz, bu 
maddeyi kabul etmekle âdeta bir kanun koyma yetkisi veriyor. 

Yönetmelik, tatbikat usulünü gösterir; ama, burada, bu teklifin esası çiğnenmektedir ve birta
kım imtiyazlar, gene imtiyazlı bir kurul tarafından, burada, tahdiden bir imtiyaz verilecek şekilde 
düzenlenmektedir. 

Bir misal vermek istiyorum: Biraz önce kabul ettiğimiz 29,uncu maddenin son fıkrasına göre, 
üst kurulun elini kolunu bağlıyoruz. Yurt dışında eğer Türk vatandaşları bir şirket kurmuşlar veya 
bir şirketten pay almışlarsa, o şirket de yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapıyorsa, buna, 
katiyen frekans, kanal, kablo tahsisi yapamazsın diyorsunuz. Ondan sonra, kime tahsis yaparsın? 
Onun için, kendin otur, bir yönetmelik tanzim et, kime istersen ona ver diyorsunuz. Bir taraftan 
elini kolunu bağla, bir taraftan da büyük bir imtiyaz tanı. Mademki üst kurula bu kadar yetki tanı
yacaksınız, Türkiye dışında yayın yapacak olan kimselerin faydasını, otursun, müzakere etsin; ve
recekse versin, vermeyecekse reddetsin. 

Bu çelişkiyi burada vurgulamak üzere söz aldım; hürmetle hepinizi selamlarım. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Madde üzerinde grup adına başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 

Şahsı adına, Sayın Şener; buyurun efendim. 
ABDULLATİF ŞENEFR (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Özel Radyo ve Te

levizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifinin en sakıncalı maddelerinden birini 
görüşmekteyiz. 

Bu maddeye göre, üst kurulun teşkilat ve çalışma esasları bir yönetmelikle belirlenecektir. Bu 
üst kuruluşun çalışma esaslarını ve usullerini belirleyecek yönetmeliği de üst kurulun kendisi ha-
zırlacayacaktır. Kanal ve frekans tahsis şartları yine bu yönetmelikle belirlenecektir. İhale usulleri 
yine bu yönetmelikle belirlenecektir ve tüm bu esas noktaların belirleneceği yönetmeliği de üst 
kurulun kendisi hazırlayacaktır. 

Diğer taraftan, kime kanal ve frekans tahsis edecekse; bunu belirleme yetkisi de, 16 ncı mad
deye göre zaten üst kurula aittir. Dolayısıyla, üst kurulun yapısıyla birlikte, tamamen, siyasal ikti
darların niyetleri, görüşleri ve düşünceleri doğrultusunda bir yayın programını hazırlamaya yöne
lik bir maddeyle karşı karşıyayız demektir. 

Üst kurul, bildiğimiz gibi, 5'i iktidarın, 4'ü de muhalefetin göstereceği adaylar arasından se
çileceği için, iktidarın ağırlığının bulunduğu bir kurul olacaktır. Üstelik üst kurul üyelerinin görev 
süresi de 6 yıl olduğuna göre, bir kez seçildikten sonra, artık, bu iktidar, iktidardan inse dahi, 6 yıl 
süreyle bu üst kurul görevine devam edecek ve bu siyasî iktidarın görüşü doğrultusunda bir yayın 
politikasına hâkim olacaktır. 
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Değerli arkadaşlar, bu yönetmeliğin özellikle üst kurul tarafından hazırlanması, kendi teşkilat 
esas ve usullerini dahi kendisinin belirlemesi, kanal ve frekans tahsislerine ait şartlan kendisinin 
belirlemesi, ihale usullerini kendisinin belirlemesi ve bu kanal ve frekansları kime tahsis edeceği
ni, nereye vereceğini de kendisinin belirlemesi esasını içeren bu madde, gerçekten büyük sakınca
ları da bünyesinde taşımaktadır. Bu maddenin değiştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Bu sakıncaları belirtmek için söz aldım. Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Başka söz isteyen var mı? Yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifinin Anayasa 

Komisyonunca kabul edilen metninin, "Yönetmelikler" başlıklı 40 inci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Rifat Serdaroğlu Bilal Güngör 
İzmir Ankara 

Sabri Giiner Halil Demir 
Kars Aksaray 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

Madde 40. — Üst Kurulun ve teşkilatının çalışma esas ve usulleri, kanal ve frekans tahsisi 
şartları ve ihale usulleri ile, telif ve yapımcı haklarını koruma esas ve uselleri, Üst Kurul tarafın
dan hazırlanan yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönetmelikler, Resmî Gazetede yayımlanarak yü
rürlüğe girer. 

Gerekçe : Telif ve yapımcı haklarının korunması hususunda izlenecek prosedürün ve Üst 
Kurulca hazırlanacak yönetmelik kapsamına dahil edilmesini amaçlamaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Telif haklarını bura

ya ilave etmişler; hiçbir mahzur yok efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Evet. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

miştir. 
40 inci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 40 inci madde kabul edilmiştir. 
Sekizinci bölümü okutuyorum : 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Radyo ve televizyon Üst Kurulu üyeleri, Bu Kanunun yayımı tarihin
den itibaren bir ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilir. 
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Bu seçim için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanında temsil edilen siyasî partilerden adaylarını 6 ncı maddeye uygun olarak, yedi 
gün içinde bildirmeleri istenir. 

BAŞKAN — Geçici madde l'le ilgili söz talebi?.. 

Grubu adına Sayın Ali Oğuz, şahsı adına Sayın Eler. 
Buyurun Sayın Oğuz. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (istanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlar; ni
hayet, ana maddeleri bitirdik, şimdi, Sekizinci Bölümde Geçici Hükümler kısmına gelmiş olduk. 

Geçici madde 1, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeleri, Bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren bir ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilir..." diyor. Kanunun yayımı tarihin
den itibaren bir ay içerisinde, üst kurulun üyelerini, Meclis olarak seçeceğiz. Hayırlı olsun. 

"Bu seçim için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanında temsil edilen siyasî partilerden, adaylarını 6 ncı maddeye uygun olarak, yedi 
gün içinde bildirmeleri istenir" denmektedir. Divanda temsil edilen partilerimiz, adaylarını, 6 ncı 
maddeye uygun olarak yedi gün içerisinde bildirecekler ve Yüce Heyetiniz de tabiî ki bunların 
içerisinden uygun olanlarını seçecek. 

6 ncı madde de malum; nispetler belli, miktar belli ve netice itibariyle seçilecek arkadaşların 
durumları belli; ama, benim endişem şu: İktidarı teşkil eden partilerle, muhalefet; yine bugün bu
rada anlaştığı gibi anlaşacak, ama temenni ederim ki, biraz önceki manzara meydana gelir de, bu 
anlayış mağdur edilecek partilerin, hakkı yenilecek partilerin haklarına tecavüz şeklinde tecelli et
mez. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Şahsı adına, Sayın Eler; buyurun. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu madde üzerinde 
gerekli gördüğüm için söz aldım ve sizlere sorarak -bilhassa İktidardan- tereddütlerimi gidermek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasaları, devamlı olarak, acele ve ayaküstü getirerek çıkarma alış
kanlığından vazgeçmemiz lazım. Bunlar Anayasa Mahkemesinden geriye döner, ben size söyleye
yim. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bu teklif geleli kaç ay oldu?.. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Nedeni de şu: Bu kurul; bir siyasî partinin seçtiği ikti
dar temsilcisi oluyor, bana göre özerk olmuyor. Ben şu anda şahsım adına konuşuyorum; ama, 
Partimiz CHP'nin görüşü de odur. Bu, TRT'deki gibi nasıl bağımsız bir şekilde halledilmiyorsa... 

Demin sözüm yarıda kalmıştı... TRT'nin kameraları, bir nevi, belli düğünlere, SSK primlerini 
ödemeyenlerin, vergi kaçıranların düğünlerine gidiyor ve o haber oluyor, haber niteliğinde oluyor; 
ama bir Cumhuriyet Halk Partisi açılıyor, haber olmuyor, verilmiyor. Onu takdirinize bırakıyo
rum. O, yine, siyasî ağırlığın kameradan bir yansımasıdır. Onun için, TRT, her türlü davranışında 
bağımsız ve özerk olmadığı için, dikkat edin, televizyonu izleyin, daha çok siyasî iktidara yer ve
rir. Geçmişte, ayağı kayarak dövülen bir TRT Genel Müdürümüzü de anımsarsak, daha iyi olur 
düşüncesindeyim. 
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Değerli arkadaşlarım, siz üst kurulu burada 5'e 4 olarak belirtiyorsunuz ve grup temsil ediyor 
bunu.-Peki, ben şimdi size soruyorum; yarın iktidarda bu gruplar değişecek -nasıl bizim, Meclis 
içerisindeki etkinliğimizi azaltmak ve siyasî çalışmalarımızın medyaya yansımasını engellemek 
için... Buna ilişkin Genel Başkanımız bir açıklama yaptı, ben o konuya girmiyorum. Grubumuz şu 
anda dağıldı, etkinliğimiz yok, şahsım adına konuşuyorum- yarın öbür gün bir partinin gene grubu 
dağılacak, o zaman ne yapacaksınız o seçtiğiniz üyeleri? (DYP sıralarından gürültüler) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - İki tane borç(L) 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - O var, değil mi?!. Peki, o baki kalacak, o devam ede
cek de; bizim değerli arkadaşımız Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiydi, grubu düştü diye niye ora
dan aldınız?! Bir milletvekiline güvenmeyeceksiniz, orada seçtiklerinize güveneceksiniz(î) Bu çe
lişkiyi bana nasıl izah edeceksiniz?.. Onun için, bana burada bunları izah ediniz. Değerli bir mil
letvekilini Plan ve Bütçe Komisyonundan hemen alıyorsunuz... Ben Millî Savunma Komisyonu 
üyesiydim, şu anda, pat diye benim konuşmalarım kesildi. Onu bana reva görüyorsunuz, bir mil
letvekiline; yani, kendinize; ama üst kuruldaki kişi devamlı olacak(!) Kendi içinizde çatışacaksı
nız; yarın öbür gün, "bu benim grubumun seçtiğim adam değil" diye siz itiraz edeceksiniz... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Çok yazık... 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Tabiî... Bunu açıklığa kavuşturun, cevabını verin. 

Sayın Sayın, sizi zaten soy isminizden biliyoruz. Senin de grubun beş sene içerisinde dağıla
bilir veya çoğalibilir, bu ayrıdır; ama grup dağıldığında ne olacak. Milletvekillerini geriye çeki
yorsun komisyonlarda. O nedenle, bunlara cevap verin, ben bunu anlamak istiyorum. 

Geçmişte siz yaptınız; özel televizyon kuruluşlarına teşvik kredilerini verdiniz. İktidar, yasal 
olmayan, kurulmamış bir televizyona nasıl teşvik kredileri verdi, kamu harcamalarından nasıl rek
lam verdiniz. Bunların hesabını kim verecek?! İktidar, bunu sizden soruyorum, tamam mı?! 

O zaman bu teşvikleri kanunsuz verdiniz... Yasada olmayan, kurulmamış bir televizyon hem 
vergisini vermeyecek, hem de siz ona teşvik kredisi vereceksiniz... Gazetelerde yazıyor, 2,6 tril
yon Önümde duruyordu, şu anda alamadım; 3,2... 

NECMİHOŞVER (Bolu) - Heyecanlanma! 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) —Heyecanlanma değil değerli arkadaşım! 

Kamu harcamalarından neye göre reklam veriyorsunuz?! Olmayan bir şirket, kurulmayan bir 
şirket ihaleye dahi giremez, onu karşinızda muhatap kabul etmezsiniz; ona nasıl reklam veriyorsu
nuz kamu harcamalarından? Bunun sorumlusu İktidardır. İlk önce kendinize bunu sorun. Bugüne 
kadar niye geciktirdiniz? 

Seçim öncesine kadar; ki, seçimlerde, şişirme anketlerle seçimi aldınız; şimdi kendinizi aldat
mayın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
\ • ' 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Ama niye? Onlara bir ödün vermek için. Şimdi kalkıp 
yasayı getiriyorsunuz... 25 inci maddede çektiniz; seçim bitti, tekrar getirdiniz. 

Seçim öncesinde çiftçinin Bağ-Kur kesintilerini üç defa ertelediniz; ama, hemen seçim aka
binde yine çiftçinin cebine el attınız, yine Bağ-Kur kesintilerini devam ettiriyorsunuz. Aldınız 
oyu, koydunuz cebinize, çiftçiden kesmeye gene devam ettiniz! Değerli İktidar, belki bunu bilmi-
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yorsunuz, bunu da buradan size söylüyorum. [(DYP sıralarından alkışlar)(!)] Çiftçiyi inim inim 
inletiyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, izah ediyorum size. Herkes, memur dahi çiftçilik yapar, onun bir sosyal 
güvencesi vardır; yine ondan kesiyorsunuz... Çıkardığınız kanunda, "Ödeyin, sonra gidin alın" di
yorsunuz. Ya, o buğdayı, ürünü verdiğim şirket ortadan kalkmışsa, ben onu nereden geriye alaca
ğım? Bunun hesabını verin bakayım! 

Hep böyle aceleci getiriyorsunuz. Niye üç defa ertelediniz?! 1993'te çıkarmıştınız... İşte, bu 
teklif de bunun bir benzeridir. Böyle tutarsızlıklar örneği veriyor; ondan sonra kalkıyor burada 
böyle bir yasa çıkarıyorsunuz... 

İktidardaki değerli arkadaşlarım, bunlar Anayasa Mahkemesinden dönecektir! 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler. 

Geçici madde 1 üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin geçici 1 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün 88 inci maddesine göre ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saffet Topaktaş Ahmet Özdemir 
Kahramanmaraş Tokat 

Muhsin Yazıcıoğlu Ökkeş Şendiller 
Sivas Kahramanmaraş 

Geçici Madde 1. — Bu seçim için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde temsil edilen siyasî partilerden adaylarını 6 ncı maddeye uygun olarak yedi 
gün içinde bildirmeleri istenir. Bunun usul ve esasları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığın
ca tespit edilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici madde 1 'i oylarınıza arz edeceğim... < 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Karar yetersayısı aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Oylama esnasında karar yetersayısı arayacağım. 

Geçici madde 1'i oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici mad
de 1 kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin yenilenmesine ilişkin 
6 ncı maddenin 7 nci fıkrası hükmünün uygulamasını sağlamak amacıyla, bunların seçiminden iki 
yıl sonra yapılacak seçimlerde yenilenecek olanları tespit etmek üzere, bu seçimden iki ay önce ad 
çekmeye başvurulur, dört yıl sonra yapılacak seçimle yenilenecek olan üyelerin tespiti için, aynı 
esasa uyularak ad çekilir, ancak ikinci yıl sonunda seçilmiş olan üyeler bu ad çekmeye girmez. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Önerge de yok. 

Geçici madde 2'yi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 2 
kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Görevi sona eren Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun teşkilat 
ve kadroları Üst Kurula devredilmiştir. Bu Yüksek Kurula tahsisli taşınmaz mallar ile araç ve ge
reçler ve kasasındaki nakit ile alacak ve borçları herhangi, bir işleme gerek olmaksızın Üst Kurula 
devredilir. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili söz talebi?.. Yok. 

Önerge de yok. ' 

Geçici madde 3'ü oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 3 
kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Üst Kurulun harcamaları, malî kaynakları 12 nci maddeye göre olu
şuncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1993 yılı bütçesinden karşılanır. 

Bu amaçla yapılacak harcamalar için mevcut veya yeniden açılacak tertiplere yeteri kadar 
ödenek aktarmayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının talebi üzerine Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı yerine getirir. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - "1994 yılı" olacak. 

BAŞKAN — Geçici madde 4'lc ilgili iki redaksiyon yapıyoruz : "1993 yılı" "1994 yılı" ola
rak düzeltiliyor, "Maliye ve Gümrük Bakanlığının" yerine de "Maliye Bakanlığı" ifadesi geliyor. 

Geçici madde 4 üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 

Geçici madde 4'ü, bu düzeltmelerle oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Geçici madde 4 kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5'i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Üst Kurul, oluşumunu takip eden en geç dört ay içinde, öncelikle ih
tiyaç duyduğu kanal ve frekans bantları planlamasını yaptırır. 

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Önerge de yok. 

Geçici madde 5'i oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 5 ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 6'yi okutuyorum : 
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GEÇİCİ MADDE 6. — Üst Kurul, kendi oluşumu ile yayın izni ve lisansı vermeye başlaya
cağı tarihe kadar geçecek süre zarfındaki radyo ve televizyon yayınları rejimini ayrıca ve öncelik: 
le düzenler. 

Bu süre zarfında kullanılmakta olan kanal ve frekanslar, kullananlar için herhangi bir surette 
müktesep hak teşkil etmezler, 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde söz talebi var mı efendim? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge var; okutup işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı kanun teklifinin geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ercan Karakaş Turhan Tayan 

İstanbul Bursa 

M. Oltan Sungurlu Nevzat Ercan 

Gümüşhane Sakarya 

Adnan Ekmen 

Batman 
"Bu süre zarfında kullanılmakta olan kanal ve frekanslar, kullananlar için herhangi bir surette 

müktesep hak teşkil etmezler; ancak, Üst Kurul yayın izni verip kendilerine kanal ve frekans ban
dı tahsis edilen radyo ve televizyonlara; yayına geçmeleri için kendilerine verilen süre sonuna ka
dar 29 uncu maddenin son fıkrasının son cümlesi tatbik edilmez." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, takrirler 

zamanında gelse... 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, Komisyon, önergeleri daha önceden alıp 
incelemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, tenkidinizde haklısınız efendim. Son anda gelen önergeyi Ko
misyona ancak gönderebiliyorum; haklısınız efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan/affedersiniz, Sayın Komisyon önergelere 
duhul etmelidir, belli bir zaman önce önergeleri alıp incelemelidir. 

BAŞKAN — Ben size hak veriyorum efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Önerge uygundur. 

Geçici bir rejim için zorunlu bir hükümdür efendim. 
BAŞKAN — "Zorunlu bir hükümdür" diyorsunuz; katılıyorsunuz. 

Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye katılıyorlar. 
Önergeye oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Maddeye önerge uymadı ki... 
BAŞKAN — Yapmayın Sayın Topçu... 
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Geçici 6 ncı maddeyi, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 6 ncı madde değişiklik önergesi istikametinde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, "geçici madde 8" ve "ge-' 
cici madde 9" olarak yeni madde ilavesini isteyen iki önerge verilmiş. Eğer onlar kabul edilecek
se, onların "geçici madde 7" ve "geçici madde 8" olması, bu son maddenin de " geçici madde 9" 
olması lazım. 

BAŞKAN — Diğer grup başkanvekilleri de bu görüşte mi efendim? 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Evet, katılıyoruz. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Doğru efendim. 
BAŞKAN — O zaman, geçici 7 nci maddeden önce, Sayın Grup Başkanvekillerinin verdiği 

önergeleri işleme alıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Kamu ve Özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Teklifine aşağıdaki maddenin geçici 7 nci madde olarak eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Nevzat Ercan Turhan Tayan 
Sakarya Bursa 

Mahmut Oltan Sungurlu Mustafa Kul 
Gümüşhane Erzincan 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Geçici madde 7. — Kanunda Üst Kurulun gelirleriyle alakalı 12 nci maddenin uygulamala
rıyla ilgili olarak Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve tüm özel radyo ve televizyon kuruluş
larınca sağlanan brüt reklam gelirlerinden kesilecek pay, ilk üç yıl için yüzde 4'ü geçemez. 

BAŞKAN — Komisyon? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bu konu Komisyo
numuzda bir geçici madde hükmü olarak ele alınmamıştır; bu nedenle bir mütalaa serdetmiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon bir mütalaa serdetmiyor. 

Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor. 
Okumuş olduğumuz, grup başkanvekillerinin müşterek önergesini, geçici 7 nci madde olarak oy

larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (RP sıralarından gürültüler) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan müsaade eder misininiz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, önerge okurken "grup başkanvekillerinin 

önergesi" diye zikredildi; bu önergelerde Refah Partisi Grubu Başkanvekilinin imzası yoktur, bu
nu belirtmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Doğrudur efendim, zabıtlara geçmesi bakımından ben de ilave ediyorum, "grup 
başkanvekillerinin önergesi" dedim; üç grubun başkanvekillcrinin imzası olduğu için öyle söyle
dim; Sayın AbdUllatif Şener'in, Refah Partisi Grubu Başkanvekili olarak bu önergelerde imzası 
yoktur, bunu düzeltiyorum efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Değerli Başkan, daha evvel de ikaz ettik, bunlar yeni ihdas edilen 
maddeler. Bir önergeyi hemen oylayıp geçiyorsunuz. Bunlar yeni maddeler; bunlarla ilgili olarak 
bize söz vermiyorsunuz; Heyeti Umumiyeye de sormuyorsunuz. V • 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, itirazınızı dikkate aldım, bu itirazınızı zabıtlara geçirdim; ben de 
Başkanlık Divanı olarak, tutumumu zabıtlara geçirdim; bunların hepsi zabıtlarda var efendim. 
Tekrar, ikazınız için teşekkür ediyorum; ama, bir kere daha ifade ediyorum: Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığından aldığım mütalaaya göre de, kanunun bütünlüğü içerisinde ve hele geçici 
madde olması hasebiyle ve başka bir kanunda değişiklik yapmadığı için, bir usulsüzlük bahse ko
nu değildir. 

Arz ederim efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, bir hususu arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın Topçu, buyurun. , 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Eğer yanlış duymadıysam, bu önergede "üç yıl için yüzde 4'ü 
geçemez" ibaresi var. "Geçemez" deyince, birisi o oranı tayin edecek demektir. Halbuki, 12 nci 
maddede bu yüzde 5 olarak tayin edilmiş. Burada, "geçemez" değil, "yüzde 4 olarak uygulanır" 
demek lazım. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim; sizin bu müdahalenizi de zapta geçirdim. Teşekkür ede
rim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) - 12 nci madde "yüzde 5'tir" diyor. (DYP sıralarından "Biz de ka
tılıyoruz" sesleri, gürültüler) ' •' < 

BAŞKAN — Efendim, önergede bir değişiklik yapmadım; zaten önergeyi kabul ettiniz; Sa
yın Topçu'nun ifadesini zapta geçirdim, o kadar. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Redaksiyonda dikkate alınması lazım. 

BAŞKAN — Sayın grup başkanvekilleri, kanun teklifinin tümü oylanmadan önce Komisyo
na söylerseniz, Komisyon "bir redaksiyon yapıyorum" der, oylarız geçeriz efendim; problem de
ğil; usulleri biliyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Benim de arz etmek istediğim o idi efendim. 
BAŞKAN — Tamam Sayın Topçu, ben de "zabıtlara geçirdim" diye kopya verdim arkadaş

lara! 
Değerli milletvekilleri, şimdi yine, üç grup başkanvekilinin müşterek imzasıyla gelen ve geçi

ci 8 inci madde olarak ilavesini istedikleri bir önerge var; okutup işleme koyacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Kamu ve Özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi 
Hakkında Kanun Teklifine aşağıdaki düzenlemenin geçici 8 inci madde olarak eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ercan Karakaş Nevzat Ercan 
İstanbul • Sakarya 
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Turhan Tayan Nihat Matkap 

Bursa Hatay 

Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun yurt dışında teşkilat kurması ve Kurumda çalıştır
dığı personelin özlük hakları 

Geçici Madde 8. — 11.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunun
da yeni düzenleme yapılıncaya kadar, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Üst Kurulun onayı 
ile yurt dışında büro açabilir, bu bürolarda sürekli personel istihdam edebilir. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu personeli, Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan 
personelin aylık ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzerî diğer malî haklardan 
Genel Müdürün teklifi ve Üst Kurulun onayı ile aynen yararlanır. Ayrıca, Kurumda çalıştırılan 
personelin kadro unvanları, sayısı, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, personele sağ
lanacak sosyal yardımlar Kurum Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından be
lirlenir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Katılıyoruz efen
dim. ı • 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza... 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Hangi Yönetim Kurulu?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Yönetim Kurulu de

ğil efendim, Üst Kurul; yanlış okunmuş herhalde. 
BAŞKAN - Üst Kurul efendim... . 
Tekrar okutmamı ister misiniz sayın milletvekilleri? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bunların haberleri yok... Yurt dışında bürolar açıyorsunuz, bun
lara kadrolar veriyorsunuz... Böyle iş olur mu... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Topçu. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, teklifin bütünlüğüyle ilgili bir önerge değil, burada ge

rekçe de yok. Yani, millî bir kuruluş, yurt dışında hangi fonksiyonu ifa edecek ki, büro açacak? 
Görevleri arasında böyle bir şey yok. Temsilci gidecekse, buradan gidecek. 

BAŞKAN — Komisyondan soruyorsunuz, değil mi efendim? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Evet, hem Komisyondan soruyorum hem önergeyi verenler
den... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu suale bir cevap verecek misiniz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, gayet ba
sit : Yurt dışında büro açacak olan, bir Türk kamu hukuku tüzelkişisidir ve elbette ki, o büroya bu
radan temsilci gönderecektir. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Söylediğim o değil efendim, yanlış anlaşıldı. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Böyle usul var mı Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul).— TRT'ye ait büro 
efendim. Biraz evvel söylediğim gibi, TRT'den bahsediyorum; TRT'nin açacağı büro, TRT'nin bu
radan göndereceği personelle oluşacaktır. Şimdi teklif edilen metne göre, bu, TRT Kanununda ye
niden bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulanacak bir usuldür ve TRT'nin bu yetkiyi kullanabil
mesi için üst Kuruldan onay alması lazımdır; Üst Kuruldan onay. almazsa, bunu yapamayacaktır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Gayet normal. 

BAŞKAN — Sayın Giray, sizin sorunuza cevaben arz ediyorum : "Yönetim Kurulu" lafı yok 
efendim. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Okunduğunda vardı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir yanlışlık olmuş, önergede çizilmiş.-

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — "Yönetim Kurulu lafı yok" demeyin o zaman; var. 

BAŞKAN — Sayın Giray, önergeyi önüme aldım ve sizin sualinize cevap veriyorum. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Yanlış okudu; onu deyin. 

BAŞKAN — Ben düzeltiyorum işte. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Tamam, ama "yok" demeyin. 
BAŞKAN — Sayın Giray, önergede yok diyorum. Bir yanlış okuma varsa, Başkan olarak, 

onu düzeltiyorum. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, "yanlış okudu" deyin. 

BAŞKAN — Onu söylüyorum zaten. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Tamam, onu deyin. 

BAŞKAN — Onu söylüyorum, başka bir şey söylemiyorum. 
İSMALİ SAFA GİRAY (İstanbul) - Hayır, "yok" diyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Giray, lütfen oturur musunuz... 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, "yok" dediğiniz zaman, ben yanlış yap
mış oluyorum. 

BAŞKAN — Siz yanlış yapmadınız Sayın Giray, lütfen oturun. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Tamam. 
BAŞKAN — Bir daha söylüyorum : Önergede "Yönetim Kurulu" lafı yok, ilk verilen şeklin

de var, ama çizilmiş. Sayın Kâtip Üye okurken herhalde oraya dikkat etmedi, "Yönetim Kurulu" 
lafzı geçmiş. Ben de şimdi, Başkan olarak, düzeltiyorum. 

Sayın milletvekilleri önergeyi bir daha okutmamı istiyorlarsa, bir daha okuturum efendim.. 
(DYP_ye SHP sıralarından "hayır, gerek yok" sesleri) 

Sayın Grup Başkanvekilleri, bir konunun açıklığa kavuşmasını istiyorum. Gecenin bu saatin
de hepinizin sabrı taştı ama, bir yanlışlık yapmamak için titizlik gösterdiğimi lütfen kabul edin. 

Sayın Safa Giray'ın itirazı üzerine önergeyi tekrar önüme aldım. Bakınız, burada "Yönetim 
Kurulu" lafı iki yerde geçiyor: Şimdi, birincisinde -önergenin veriliş şeklinde- şöyle bir ifade var: 
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"Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu personeli, Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan per
sonelin aylık ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri diğer malî haklardan 
Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun karanyla" deniyor. Burtu çizmişsiniz, şimdi şöyle 
geçiyor: "...Genel Müdürün teklifi ile aynen yararlanır." ' 1 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Üst Kurul... 

BAŞKAN — Daha devam edeceğim efendim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Burada yok, "Üst Kurul" ibaresi, devamında var. 

BAŞKAN — Buraya kadar tamam mı efendim? Önerge sahiplerine tekrar tekrar soruyorum... 

Önergeniz devam ediyor: "... Ayrıca, Kurumda çalıştırılan..." 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Efendim, önergeyi geri çeksinler. 

BAŞKAN — Önergeyi geri mi çekiyorsunuz? 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, böyle usul olmaz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Müsaade eder misi

niz efendim.. . 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. , ' 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Mesele şu efendim : 
Bu takrir geldiği zaman, "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu yurt dışında büro açabilir" şek
lindeydi. Bunun bir kontrolünün olması lazım gelir diye düşündük ve takrir sahiplerine dedik ki, 
lütfedin, buraya "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Üst Kurulun onayıyla yurt dışında büro 
açabilir" diyelim ve bu, metinde de sarih. 

Bizin elimizdeki, takrir sahiplerinden birinin el yazısıyla tadil edilmiş ve bizim "Evet" dedi
ğimiz metinden, öbür kısmı aynen okuyorum: "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu personeli, 
Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan personelin aylık ücretleri dışında yararlandığı fazla ça
lışma ücreti ve benzeri ve diğer malî haklardan, Genel Müdürün teklifi ve -ki, 'Yönetim Kurulu
nun karanyla' kısmı silinmiş, onun yerine 'Üst Kurulun onayıyla' ifadesi konulmuş- Üst Kurulun 
onayıyla..." diyerek ondan sonrası aynen gidiyor ve bu ifade son fıkrada yok efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Giray'ın konusuna da açıklık getirmek istiyorum: Kâtip Üye bu
rayı okumamış, altındaki kısmı, okuduğu kadarıyla, doğru okumuş; bakın, devam ediyor; buraya 
da bir açıklık getirmeniz lazım Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Şöyle efendim: 
"Ayrıca, Kurumda çalıştınlan personelin kadro unvanları, sayısı, ücretleri, kadrolara uygulanacak 
ek göstergeler, personele sağlanacak sosyal yardımlar, Genel Müdürün teklifi üzerine..." diye de
vam ediyor; ama orada da "Üst Kurul" ifadesinin yer alması lazım. 

BAŞKAN — Orada da "Üst Kurul" olacak... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Evet efendim. 

BAŞKAN — Buna göre düzeltiyoruz. 

Sayın Giray, tamam, değil mi efendim?.. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Tamam; ama, ben böyle bir görüşme usulü görmedim 
Sayın Başkan. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, izin verir misiniz efendim.. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, bu, doğrudan doğruya akçalı bir maddedir 
ve yeni bir madde ilavesi olarak geliyor. Burada sadece Anayasa Komisyonunun görüşüyle bunun 
çıkması mümkün değil; Plan ve Bütçe Komisyonunu da ilgilendiriyor. Bu noktayı arz ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkürederim. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sağ olun Sayın Giray. 
Efendim, şimdi önergeyi bir kere de ben tekraren okuyacağım... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, izin verir misiniz efendim, bir durumu arz 
edebilir miyim?.. -

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, şayet bu işin yürümesinde bir sıkıntı varsa, 
böyle kahvehane usulü müzakere olmaz; yarım saatlik bir ara verin, grup başkanvekilleri bir araya 
gelsinler, gerekirse Komisyon üyeleriyle oturup konuşsunlar ve ondan sonra bir karar versinler. 
Aksi takdirde, bu maddelerin kaldırılması gerekir. Gene, esas maddeler içinde yer alması gereken 
bir madde, geçici maddeler içinde yer almaktadır. Bunların, usul bakımından doğru olmadığı kanı
sındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kapusuz, itirazınızı dikkatle dinledim ve zabıtlara geçirdim. \ 
Sayın milletvekilleri, şimdi, bir meseleyi halletmeye gayret ediyoruz, iyi niyetle gayret ediyo

ruz; sizin de niyetinizin iyi olduğunu biliyorum. O nedenle, önergeyi, yapılan bu düzeltmelerle bir 
kere daha tekraren okuyorum; lütfen, grup başkanvekilleri dikkatle dinlerlerse, çok memnun ola
cağım: 

"Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun yurt dışında teşkilat kurması ve Kurumda çalış
tırdığı personelin özlük hakları. 

Geçici Madde 8. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Üst Kurulun onayı ile yurt dışın
da büro açabilir, bu bürolarda sürekli personel istihdam edebilir." 

Tamam mı efendim? ("Tamam" sesleri) 

Şimdi ikinci fıkrasına geçiyorum: "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu personeli, Başbakan
lık Merkez Teşkilatında çalışan personelin aylık ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti 
ye benzeri diğer malî haklardan Genel Müdürün teklifi ve Üst Kurulun onayı ile aynen yararlanır. 
Ayrıca, Kurumda çalıştırılan personelin kadro unvanları, sayısı, ücretleri, kadrolara uygulanacak 
ek göstergeler, personele sağlanacak sosyal yardımlar, Kurum Genel Müdürünün teklifi üzerine 
Üst Kurul tarafından belirlenir." 

Bir itiraz var mı efendim? 

Sayın Komisyon... . 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Kanun teklif ve ta

sarılarını komisyonlara sevk etme yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanınındır ve bu du
rumu takdir ederek sevk eder, bu takdirin dışına çıkmak mümkün değildir. Bu hususu belirtmek 
istedim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, benim sorum yanlış anlaşıldı. 

, BAŞKAN — Tekrar edin efendim, Komisyondan tekrar sorayım sorunuzu. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, bu kanunda Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru

muna atıf var. Deniyor ki, "şu şu kanallar Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna tahsis edilir." 
Şimdi bu kanunda, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun görevleri ve sair teşkilatları ayrıca 
sıralanmış değil; ama, bu teklifle, Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, yani başka bir kanunla 
kurulmuş olan Kuruma, yurt dışında büro açma yetkisi veriliyor Üst Kurulun izniyle. Ben diyo
rum ki, bu millî kuruluş, yurt dışında hangi fonksiyonu ifa etmek için bu büroya ihtiyaç duyuyor? 
Bu, kanuna da uygun değildir; bunun kendi kanununa konması lazım. Sorum bu; yoksa, oraya ki
min gönderileceğini biliyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyondan mı, Hükümetten mi soruyorsunuz? 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Mademki ikisi de kabul ediyor, o halde, hem Komisyona hem 

Hükümete soruyorum : Ne gereği var bunun? 
BAŞKAN — Efendim soru şu : Bu kanunla siz bu yetkiyi veremezsiniz. Eğer böyle bir şube, 

büro açılacaksa, bunu TRT, kendi kanununda yapar. Özeti bu. Bu sorunun cevabını, isterse Hükü
met, isterse Komisyon, lütfen, Yüce Meclisin bilgilenmesi açısından da arz etsin efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Bu maddeye bütü
nüyle bakıldığı zaman, TRT'nin, büro açabilmek için, ancak mevcut kadrolarını kullanabileceği 
anlaşılır efendim. Gayet basit; çünkü, yeni kadrolar söz konusu değil. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hangi ihtiyaçtan doğduğunu soruyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsünün izahatına Hükümetin bir ilavesi var mı efendim? 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Komisyon Sözcümüzün izahatına katı

lıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Topçu, Sayın Komisyon Sözcüsünün izahatına katıldığını ifade ediyor 

Sayın Hükümet. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, bu önergenin başında bir matlap var... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Olmaz efendim, 

çıkması lazım. 
BAŞKAN — Evet efendim, ben de onu söylüyorum. Komisyondan teklif gelmediği için, 

Başkanlık olarak ben çıkarmak üzereydim. Teklif eder misiniz lütfen... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Geçici maddelerin 

matlabının bulunması âdet değil efendim; bu, zaten geçici maddenin bünyesinden anlaşılıyor; di
ğerlerinde de matlap yok; matlaba lüzum yok efendim. 

BAŞKAN - Tamam. 
Geçici 8 inci madde olarak işleme koyduğumuz bu önergeyi, matlabını çıkararak oylarınıza 

arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce geçici 7 nci madde olarak kabul ettiğimiz önergeye dayana

rak Sayın Ahmet Kabil ve arkadaşları tarafından geçici madde olarak verilen, "Madde 12'de Üst 
Kurulun gelirleri arasında sayılan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve tüm özel radyo ve te
levizyon kuruluşlarınca sağlanan brüt reklam gelirlerinden kesilecek yüzde 5 pay, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 5 sene için yüzde 3,5 olarak ödenir" şeklindeki önergeyi işleme 
koymuyorum. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, bu önerge 
vesilesiyle, Komisyon, 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı yetkisini kullanarak, kanun tekniği 
açısından bunun "yüzde 4'ü geçemez" yerine "yüzde 4'tür" diye düzeltilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Efendim, geçici maddeleri bitirdikten sonra onu yapacağım. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce reddettiğimiz bir önerge var; bu önerge cezaların affıyla ilgi

li idi. Aynı paralelde, Sayın Ercan Karakaş ve arkadaşları tarafından verilmiş bir önerge daha var; 
bunu da işleme almıyorum. 

Sayın milletvekilleri, geçici madde 7'yi, geçici madde 9 olarak okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler, Üst Kurulun oluşumunu ta

kip eden dört ay içinde hazırlanır ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. Yok. 
Önerge var mı?.. Yok. 
Geçici 9 uncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 

9 uncu madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, metindeki 37 nci madde 41 inci madde olarak okunacaktır; yani "Yü

rürlük" maddesini okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 41. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, metindeki 38 inci maddeyi 42 nci madde olarak okutuyorum; yani,. 

"Yürütme" maddesini okutuyorum: 

Yürütme 

MADDE 42. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Tunca Toskay söz istemişlerdi. 
Sayın Toskay, buradalar mı? Yoklar. 
Başka söz isteyen de yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Komisyonun 2 redaksiyonu vardır, ondan sonra tümünü oylayacağım efendim. 
Kanun teklifi üzerinde Sayın Halil Orhan Ergüder ve Sayın Algan Hacaloğlu söz istemişlerdir. 

Sayın Ergüder, lehinde mi, aleyhinde mi efendim?.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerinde oyunun rengini belirtmek üzere, Sayın Halil 

Orhan Ergüder lehinde söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Saat 23.00, Yüce Meclis saat 15.00'ten beri İsrarlı 

bir şekilde ve ciddî olarak... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Amma ciddî ha!.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bazı basının kınamasına rağmen, "Parlamento 

çalışmıyor" demesine rağmen... (ANAP sıralarından alkışlar) 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Seni genel başkan yapmak lazım! 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — ... gösterdiği feragat ve beyin çalışmasını, fizik 
çalışmasını takdirle karşılıyorum. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Verelim de genel başkan yapın; hakikaten ihtiyacınız var! 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Demek ki, 19 uncu Dönem milletvekilleri... 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, bir dakikanızı rica edeceğim... 

Sayın çakır, karşılıklı konuşmanız bittiyse, Sayın Ergüder devam edecek. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Genel başkanlık teklif ediyorlar da, SHP'ye veriyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergüder. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Muhterem üyeler, tarih o kadar enteresan ki, te
kerrür ediyor. Allah bana bunu gösterdi; ANAP'a da gösterdi, değerli İktidara da gösterdi. 

Görüşülmekte olan kanun teklifi, 9 Temmuz 1993'te tarafların anlaşmasıyla -evvela Anayasa 
değişecek, arkasından da özel radyo ve televizyon kanunu çıkacak- öylesine bir sağlam senede 
bağlandı ki, bu bir senetti, emre muharrer senet, alacaklısı Anavatan Partisi, borçlusu SHP ve 
DYP, Altında da mükcffen, müteselsil kefil de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıydı ve ben, 
arkadaşlarımın tedbirli olmalarını istedim, "Aynı seviyede yürütelim, kontrpiyeye düşersiniz" de
dim. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Borç, dolar mıydı, Türk Lirası mıydı?!. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Türk Lirası hamdolsun. 

Arkasından biz, büyük bir özveriyle ve inanarak, Anayasanın 133 üncü maddesini değiştirdik 
ve Yüce Meclis, tek ses, tek kanala son verdi. 

Aslında, bu Parlamentoda "insan hakları" sözü bir, bir de "demokratikleşme" iki; bunları de
vamlı söylerler ve ben de hoşlanıyorum yani, bayılıyorum bu sözlere. Aslında, demokratikleşme
nin en mükemmel teklifi, bugün lütfettiğiniz bu tekliftir. 

Hangi iktidar olursa olsun, TRT'yi kendisine kullanmak istiyor -insan zafiyeti bu- muhalefet 
de bağırıp duruyor. Hele, o TRT'nin kamerayı şöyle kalabalığa doğru getirişi, muhalefetin de boz
kıra benzeyen boşluklarına getirişi!.. Öylesine iptidaî, öylesine geri bir sistem ki... Yüz yıllık bir 
cumhuriyet bu. Osmanlı'dan itibaren gelmiş asırlık bir devlet; bir kameraman alacak da, efendim 
Sayın Çiller'i az gösterecek, efendim Mesut Bey'i çok gösterecek! Bununla tatmin olan politikacı
lar var; ne kadar ayıptır! Halbuki, oylar tartılmaz, sayılır. Öyle kalabalıklar olur; ertesi gün seçime 
girersin, seçmen sana bir tokat atar, aklın başına gelir. 

Şimdi, hamdolsun, bu kanun tekilifiyle, özgür bir radyo ve televizyon dünyasına giriyoruz. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İnşallah. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) - Ahlaklı... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Hele gelelim ahlak kısmına 
Hanımefendiler, beyefendiler; şuna kani olunuz ki, şu ana kadar ödüm patlıyordu. İsterse, şu 

kara kamera, altmış yetmiş senedir Türkiye'de normal namuslu bir vatandaş olarak çalışmaya kal
kan, ailesinde iki tane yetişmiş evladı olan Orhan Ergüder'i, iki dakikalik bir görüntüyle mahvı 
perişan edebilir. Korkunç bir şey bu; dünyanın en büyük silahı bu; ne toplara benzer ne atoma 
benzer; alır Orhan Ergüder'i, istediği gibi işler. Sen gidersin mahkemeye, vah babam vah, vah ev
ladım vah!.. 
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Şimdi, bu kanun ne getiriyor?.. Bu kanun, saat 24.00'ten sonra, tülkrep içinde bir hanımefen
dinin, "Biraz rahatlatayım mı sizi?" gibi, ailenle seyredemeyeceğin filmler, kırmızı noktalar; aman 
Allahım, Yarabbim!.. Türkiye Cumhuriyetinin televizyon ve radyolarında, kendi kızınla, dama
dınla ve oğlunla seyredemeyeceğin iğrenç görünüşler... İşte bunu hallettiniz şimdi. (ANAP, DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) Şimdi, bütün pornoların, travestilerin, o medyum dangalaklarının ka
fasına vurdunuz... (Gülüşmeler) Ne kadar güzel bir şey yaptınız Yarabbi. Sizi takdirle karşılamak 
lazım. (ANAP, DYP, SHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) Ancak, eğer İktidarın paçası sı-
kışmasaydı, bu kanunu gene getirmeyecekti!.. (Gülüşmeler) Doğrudur Sayın Başbakanım, doğru
dur... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Şimdi ayıp ettin. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Ergüder, senet, protesto olduktan sonra ödeni
yor. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Bakınız, bendeniz 6 Eylül 1955 felaketini gör
müş bir arkadaşınızım. Büyük Atatürk'ün Selanik'teki o mükemmel tarihî evini Yunanlılar bom
baladı diye, Ekspres Gazetesinde çıkan bir yazı üzerine, İstanbul'da cereyan eden olayları anlata
mam ben size... Hınçtan, kızgınlıktan kasap dükkânları basıldı, etler aşağı alındı, üzeri çiğnendi. 
Adama "ne yapıyorsun?" diye soruyorsun, "talan" diyor. Bir kitle psikozu ki, Allah muhafaza, 
linç eder insanı. Dünyada, kitlenin psikolojisiyle, ruhiyatıyla oynamak kadar tehlikeli bir şey ola
maz. Hele hele, bunun başında, Büyük Atatürk'ün söylediği gibi; din lazımdır ve gerçektir; millet 
dinsiz olamaz. O mukaddes inanışı vasıta kılıp da ortalara çıkarsan, pazar günü cereyen eden olay
ları ve yeşil bayrakları görürsünüz!.. (ANAP, DYP, SHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

İşte, yavaş yavaş bu gibi tahriklerden uzaklaşacağız. İki tane özel televizyon, kitlenin imha 
edildiğine dair, gaz kullanıldığına dair ve kimyasal silahlar kullanıldığına dair neşriyatı sebebiyle 
kaç para kazandı Yarabbi... Allah muhafaza... 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - 200 bin kişi öldü 200 bin kişi, orada. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ve Bosna Hersek'te yüzlerce, binlerce Türk'ün 

öldüğünü duyan Türksever, imanı sağlam milletimizin sokaklara düştüğünü tasavvur edin ve bu
nun arasına da mikrop ve virüslerin girdiğini tasavvur edin... Allah muhafaza, memleket yıkılırdı. 

Bu kameralar o kadar korkunç silahlardır ki, bunun bir tanesini dünyanın kubbesinden içeriye 
attığınız zaman, hak ile yeksan eder; Hiroşima'ya atılan atom bombasından daha tehlikelidir. İşte 
siz, o mukaddes ellerinizle, o geniş hürriyet ve vicdanınızla bugün, bu meseleyi kesiyorsunuz; Al
lah sizden razı olsun. 

Hayatımın en güzel kanun teklifinde, en sonunda görgülerini, duygularını ve bilgilerini söyle
yen bir milletvekili olarak, ömrümün sonuna kadar bunu unutmayacağım ve bundan sonra artık 
"Kameraya sen çok çıktın; Başbakan az çıktı" diye laflar bitecek. Artık, evimize mukaddes fikirler 
girecek. Kırmızı noktalı pornolara merak kalmayacak. Türk gencinin ve Türk kızının ahlakı bo
zulmayacak. Ha, güveniyorsan kendine, eğer sen bir seks manyağıysan, parayı verirsin, özel alet 
alırsın... (Gülüşmeler) Kamunun seyredeceği, hele masum Anadolunun temiz Hacer'inin, 
Zeynep'inin, kızımın, oğlumun seyredeceği yere, mecbur edip, o münasebetsiz pornografik film
leri seyrettirerek beni içten çökertmek istiyorsun... Çünkü, bir millet sadece orduyla işgal edilmez, 
maneviyatlarının ortadan kaldırılmasıyla da olur bu. Maneviyat en büyük silahtır, kapitalizmi de 
yener. İşte, siz o kadar mükemmel bir vazife yaptınız. Allah hepinizden razı olsun. 

Bugün eğer bu kanunu çıkarmasaydınız, elimizde bulunan bu senedi icraya koyacaktım. Ev
vela, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını manevî hacze gidecektim. Ondan sonra, SHP ile 
Doğru Yol Partisine gidecektim; bu bonoyu tahsil etmek için. 
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Hamdolsun, gündemde görüşmenin başlangıcı 4.11.1993'te oldu. Dikkat buyurun, girdim kü
tüphaneye çıkardım bunları. 4.11.1993 tarihinde toplantıya yine Beyefendi riyaset ediyordu ve 25 
maddesi geçmişti. Sonra seçimleri falan düşündünüz, birtakım politikaları düşündünüz, koydunuz 
kanunu bir tarafa; bütün ısrarlarımıza rağmen, elimizde senet olmasına rağmen... doğru mu söylü
yorum Başkanım?.. Söyle, tasdik et beni... 

Şimdi geldiniz; hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Samimî olarak hepinizin yanaklarından, alın
larından, saçlarından öperim ve bu kanunu bize verdiğiniz için arzı teşekkür ederim. 

Sağ olun, var olun. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 

Sayın Hacaloğlu, aleyhte mi efendim? 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Aleyhte. 

BAŞKAN — Aleyhte, buyurun. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Bir şeyi düzeltmek için lehte söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi şahsım 

adına saygıyla selamlıyorum. Benden evvel konuşan Sayın Ergüder'in nükte dolu, gerçekten biz
leri bir düşünce zenginliğine boğan zevkli konuşmasını benden beklemeyin. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sen daha güzel konuşursun. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Ona gayret edeceğim; ancak, çok uzatmadan. 

Bundan sekiz ay beş gün evvel, Anayasamızın demokratikleşme anlayışımız doğrultusunda, 
Parlamento olarak, toplum olarak özlemlediğimiz, beklediğimiz değişiklikler arasında önemli biri
ni, yani televizyonda ve radyoda devlet tekelini kaldıran Anayasa değişikliğini yaptıktan sekiz ay 
sonra... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Hacaloğlu... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Yılmaz, Orhan Bey tebrikleri sonra kabul edecektir. Lütfen, yeri

nize oturun, sayın konuşmacıyı dinleyelim. 
Buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Anayasa değişikliğini yaptıktan sekiz ay sonra, bu

gün, bu değişikliği uygulamaya geçirecek olan yasa teklifini son oylama noktasına getirmiş bulun
maktayız. 19 uncu Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğer görevleri arasında 12 Eylül huku
kunun demokratik olmayan, toplumda ve düzende demokrasi anlayışımızı kısıtlayan uygulamala
rını ve maddelerini çoğulcu, çağdaş bir demokrasi anlayışıyla yeniden düzenlemek görevini üst
lenmiş idi. Bu anlamda iki önemli adım attı. Bunlardan birisi, mahkemelerde sanıkların haklarını 
düzenleyen ve suç tanımlarını daha geniş bir demokrasi anlayışı içinde düzenleyen bir yasa tasarı
sı idi. bu tasarı, bütün özene rağmen, bir ölçüde aksak doğdu. İkinci teklif ise, bugün, bu geç saat
te, önemli bir gecikmeden sonra tamamladığımız tasarıdır. Ne yazık ki, bu teklif de, Anayasa de
ğişikliğiyle hedeflediğimiz, amaçladığımız doğrultuda gerçekleşmemektedir. 

Ben, bu çerçevede üç temel nedeni belirtmek istiyorum. Üç temel neden gereğince, hedef al
dığımız, amaçladığımız doğrultuda bir yasa teklifi hazırlayamadık. Bunlardan birincisi, yasa tekli
finin tasarının ilk halinin 4 üncü maddesi çerçevesinde, düzenlemenin getirdiği ilkeler kapsamın
da, birçok temel ilke sayılmış olmasına rağmen, cumhuriyetin temel ilkelerinden olan "laiklik" il
kesinin, denetime esas teşkil edecek konulardan biri olarak ele alınmamış olmasıdır. 
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İkinci husus, teklifin ilk halinde belirlenen 25 inci maddeye göre, Başbakan veya onun görev
lendireceği bir bakan eliyle, radyo ve televziyonlara sansür uygulanabilmesi yetkisinin verilmesi
dir, bir yasaklama getirilebilmesi yetkisinin verilmesidir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Hangi şartlarla?. 

ALGAN HACALOGLU (Devamla) — Tabiatıyla bazı şartlarla; ama, biz, o şartları, yazılı 
basın karşısında uygulayabiliyor muyuz?.SöyIemsel, görsel basın niteliğinde olan televizyonun ve 
radyonun yazılı basından farkı nedir?.. Yazılı basına getirmediğimiz bir sansür anlayışını, hangi 
anlayışla, buradan, Hükümetin elinde bir Demokles'in Kılıcı olarak televizyonun ve radyonun 
karşısına getirmekteyiz?.. Bunu, geniş bir demokrasi anlayışıyla içimize sindirebilmemiz mümkün 
mü?.. 

Eğer biz, televizyonun ve radyonun, özel televizyonun ve özel radyonun kendisini denetleye
bileceği anlayışını içimize sindircmemiş olsaydı, Anayasayı değiştirerek devlet tekelini kaldırma
yı düşünür müydük.. 

Benden evvel söz alan değerli milletvekili arkadaşım, defaatle, sağ balkondaki kameraları 
işaret ederek, bu yasayla bu kameralara getirilecek olan denetimin yararlarından söz etti. Tabiatıy
la yasa, belirli bir denetimi getirecekti ve getirdi; ancak, inanmak isterim ki, hiç birimiz, Anayasa
da tadilat yaparken, iktidarın bakanına, televizyon ve radyo üzerinde, yargı organının ötesinde bir 
derfetim ve bir sansür yetkisi vermeyi düşünmemiştik. 

Son olarak arz etmek istediğim husus... 

NECMÎ HOŞVER (Bolu) — Yeter artık Hacaloğlu, bu saatten sonra çekilmiyor. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Efendim, izin verirseniz 2 dakikalık daha hakkım var. 
Sekiz aylık bir gecikmeden sonra, lütfen, milletvekili olarak bu hakkımı kullanmayı çok görme
yin. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Hoşver... 

Devam edin Sayın Hacaloğlu. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Son olarak, bu yasayla oluşturulmakta olan üst organ 
hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. 

Burada, Komisyon Sözcüsü olarak, Komisyon Başkanı adına, getirilen önergeler üzerinde gö
rüş belirten Sayın Coşkun Kırca'nın da, teklifin bütününe yönelik olarak getirdiği muhalefet şer
hinde belirttiği gibi, oluşturulmuş bulunan üst organ, üst organa verilen yetkiler ve üst organın 
oluşturulma şekli Anayasaya aykırıdır. Bunu ben söylemiyorum, Sayın Coşkun Kırca söylemekte 
ve ben de katılıyorum. 

Bir başka önemli hususun da altını çizmek istiyorum. Gerçekten, biz, televizyona ve radyoya 
büyük bir haksızlık yaptık bu maddeyle. Gazetelerin, yani yazılı basının, kendi kendisini denetle
meye yönelik bir düzeni kurabilecek olgunluk içinde olduğunu kabul eden bir anlayışı içimize sin-
direbildiğimiz halde; televizyonu ve radyoyu, bizim oluşturacağımız, yani Meclisin oluşturacağı, 
yani Meclisin hâkim unsurlarının, ağırlıkla iktidar organının seçeceği, yani atayacağı bir kurulla 
biz, yasanın öngördüğü düzenlemeleri yapmayı amaçlıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu uygulamanın bugün halen TRT'ye yönelik, TRT'nin üst organına 
yönelik... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Son cümlelerinizi alayım Algan Bey. 
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ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bağlıyorum. 

... Atama sisteminden hiçbir farkı yoktur. Bu, bizim sivil toplum anlayışımızla bağdaşmaz; 
bu, bizim bilim toplumuna geçişi hedef almış olan 21 inci yüzyılın eşiğindeki Türkiye'nin, tele-
vizyon ve radyo için öngöreceği bir düzen olamaz. Bu, yarınların düzeni değildir. Bu, ancak dünü 
hedef alan, değiştirilmesi gereken bir anlayıştır. 

Bu nedenlerle ben, bu yasanın bütün iyi taraflarına rağmen, bu üç temel eksiklikleri nedeniyle 
yasanın aleyhinde olduğumu belirtiyorum. Bu haliyle de onaylanması halinde, bu yasanın, ülke
mize ve medyamıza hayırlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 

Sayın Komisyonun redaksiyon istekleri vardı, alıyorum efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, evvela, 

6 ncı maddenin (i) fıkrasını tadil eden bir önergeye göre 6 ncı maddenin (i) fıkrası yeniden tanzim 
edildi. Orada, birinci satıra "din" kelimesi ilave edildi, ondan sonra yazılan takrirde bir sehv eseri 
olarak... 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Sayın Başkan, mikrofona biraz yaklaşsın, duymuyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika müsaade edin. 

NECMİ HOŞVERİ (Bolu) - Mikrofona konuşsun. 
BAŞKAN — Efendim, mikrofona söylüyor, ben duyuyorum. Bir dakika müsaade edin. 

• NECMİ HOŞVER (Bolu) — Siz duyuyorsunuz; ama, biz duymuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hoşver, ne olur... Rica edeyim, gecenin bu saatinde... Lütfen efendim... 

Evet, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - "beşi iktidar partisi" 

sözünden sonra "veya partilerinin" ibaresi çıkarılmış. İktidar partisi tek olmayabileceği için, eski 
haline getirilmesi "beşi iktidar partisi veya partilerinin" olması lazım efendim. 

BAŞKAN — Birinci redaksiyon bu efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Birincisi bu efen

dim. 
İkincisi, kabul edilen 29 uncu maddenin son fıkrasında maksadı aşan bir ifade var. Bu yazılış 

tarzının düzeltilmesi için şunu teklif ediyoruz: Bu son fıkranın ilk cümlesinde yer alan "ve Türk 
vatandaşlarının pay sahibi olduklan" kelimeleri çıkarılmalıdır. "Yurt dışından Türkiye'ye yönelik 
yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarına" tarzında olacaktır. Bu suretle, yurt dışından Türki
ye'ye yönelik yayın yapan ve Türk vatandaşı olmayan kişilere ait radyo ve televizyon yayınları da 
vergi ve matrah bakımından aynı müeyyideye tabi tutulmuş olacaktır. Tabiî, bunun içine peyk yo
luyla yayın yapanlar dahil değildir. Çünkü burada zaten, "frekans, kanal ve kablo kapasitesi" deni
yor efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — İkinci düzeltmeniz bu. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Evet. 
BAŞKAN — Bir düzeltmenizi de, biraz önce söylemiştiniz, "geçemez", "geçmez" şeklinde... 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Efendim, o da geçi
ci maddede bahsettiğimiz "yüzde 4'tür." Bunun olması lazım. 

BAŞKAN — Yani "geçemez" lafı "geçmez" olacak. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - "yüzde 4'tür" ola
cak. 

BAŞKAN — "yüzde 4'tür" şeklinde... . 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Evet. 

BAŞKAN — Şimdi, 29 uncu maddeyle ilgili son paragrafta yaptığınız düzeltmeyi Genel Ku
rulun iyice bilgilenmesi bakımından bir kere daha okuyorum: "Yurt dışından Türkiye'ye yönelik 
yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarına..." Böyle mi efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Evet efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun yaptığı bu düzeltmeleri oylarken bir hususu daha ilave 

ediyorum: Kanunun tekrar yazımı ve tasdiki sırasında, gerek geçici, gerekse diğer maddelerde ya
pılan düzeltmeler ve eklemelerde diğer maddelere atıflar varsa, bunlar, Kanunlar ve Kararlar Da-, 
iresi Başkanlığı yetkilileri tarafından dikkate alınacaktır. 

Komisyonun biraz önce yaptığı düzeltmelerin hepsini birden oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Teklifin tümü oylan
mış ve kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine çok az bir zaman kalmıştır. Bu nedenle, 
kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 14 Nisan 1994 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.30 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Etimesgut-Ergazi ile Bahçekapı ma
halleleri arasındaki E-5 karayolu üzerine üst geçit yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın yazılı cevabı (7/2202) 

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 Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı 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, Çamlıdere, 
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 kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 İş/Konu/Proje/Yatırım 
Etimesgut Ergazi ile Bahçekapı mahalleleri arasında E-5 karayolu üzerine üst geçit yapılma

sı. 
T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 13.4.1994 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/988 
Konu : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM'nin 14.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2202-6270/28126 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Bakanlığımıza yöneltti

ği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Etimesgut, Ergazi, Bahçekapı mahalleleri arasından geçen E-5 karayolu üzerinde; Batıkent 

(Jandarma) ve Oto Sanatkârlar kavşağı 1993 yılında yapılarak sinyalize edilmiştir. Geçici olarak 
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düzenlenen bu kavşaklar "Ankara-İstanbul Yolu Ankara-Kazan Arası İyileştirme Projesi" içeri
sinde tekrar ele alınacak olup, 1994 yılı etüt-proje programına girmiştir? 

Bilgilerinize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

2. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Eskişehir-Etimesgut yol kavşağı dü
zenlenmesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın yazılı cevabı 
(7/2203) 

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 Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibimize 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, Çamlıdere, 
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 kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko- , 
nuda/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 İş/Konu/ProjeVYatırım 
Eskişehir-Etimesgut yol kavşağının düzenlenmesi. 

'• T . C . . ' . • • - . " ' 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 13.4.1994 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/984 
Konu : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM'nin 14.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2203-6271/28127 sayılı yazısı. 
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İlgi yazı ilişiğinde alınan, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Bakanlığımıza yöneltti
ği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Etimesgut'dan, Eskişehir yoluna giriş çıkışı sağlayan Beytepe Kavşağının mevcut hali ve ye
ni yapılacak düzenlemeler ile trafik sirkülasyonu yeterli seviyeye getirileceğinden, ayrıca yeni bir 
kavşağa gerek görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
3. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, muhtarların bazı sorunlarına ilişkin 

sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/2380) 
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 İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını 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, Çamlıdere, 
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 kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 İş/Konu/Proje/Yatırım 
Yürürlükte bulunan muhtarlarla ilgili kanunun yeniden düzenlenmesi. Muhtarların zati silah

larının il sınırları dışında da kullanmalarının sağlanması. Muhtar maaşlarının ödeme ay ve günü
nün belirlenmesi. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 13.4.1994 
Sayı: B.05.0.MAH.0.65.00.02/363 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2380-6457/28379 sayılı yazısı. 
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Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, "Muhtarların bazı sorunlarına ilişkin" yazılı so
ru önergesiyle ilgili olarak; ' N. 

1. Günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanan yeni Köy Kanunu Tasarısı üze
rindeki çalışmalar tamamlanmış ve tasarı Başbakanlığa sunulma aşamasına getirilmiştir. Mahalle 
Muhtarlığı Kanun Tasarısı ise, halen TBMM Genel Kurulunda görüşülmek üzere gündemde bu
lunmaktadır. 

2. Muhtarların zati silahlarını Türkiye'nin her yerinde ve her zaman taşıma yetkisi getiren 
91/1779 karar sayılı yönetmelik 1.6.1991 tarih ve 20888 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yü
rürlüğe girmiştir. 

3. 3372 sayılı Kanunla değişik 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanuna göre, köy ve 
mahalle muhtarlarına ödenmek üzere Bakanlığım bütçesinden her ay 1000 gösterge rakamının 
memur maaş katsayısı ile çarpımı tutarında bir ödenek il özel idarelerine gönderilmekte ve ödeme
lerin zamanında yapılması için valiliklere gerekli talimatlar verilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

4. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan-Yenikent-Erkeksu mahallesinin 
telefon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/2825) 

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 Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen 
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, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 3 
üncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 İş/Konu/Proje/Yatırım 
Sincan Yenikent'e bağlı Erkeksu mahallesi telefon taleplerinin karşılanıp karşılanmadığı. 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 8.4.1994 

Sayı:B.11.0.MÜŞV.0.346 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in 7/2825 sıra sayılı yazılı soru önergesi. 

Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup; 

Sincan-Erkeksu mahallesindeki telefon talepleri, 250 hat kapasiteli Anadolu tipi otomatik 
santraldan karşılanmaktadır. Anılan santralda 148 adet boş numara mevcut olup, telefon talepleri 
günlük olarak karşılanmakta, bekleyen telefon talebi bulunmamaktadır. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

5. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, E-23 karayolu Polath-Sivrihisar kav
şağına kadar çift yol yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Onur Kumbaracı-
başı'nın yazılı cevabı (7/2876) 

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 Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı 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, Çamlıdere, 
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 kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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 İş/Konu/Proje/Yatırım 
Polath-Sivrihisar (E-23 karayolu) yolunun Sivrihisar kavşağına kadar olan kısmının çift yol 

yapılması. 
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T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 13.4.1994 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/986 
Konu : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2876-6974/29014 sayılı yazısı. 

- İlgi yazı ilişiğinde alınan Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Polatlı-Sivrihisar (E-23 
karayolu) yolunun Sivrihisar kavşağına kadar olan kısmının çift yol yapılması hakkında Bakanlı
ğımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolu 1993 yılı yatırım programına duble yol olarak alınmıştır. 1994 
yılı proje ödeneği 10 milyar TL. olan söz konusu işin bu yıl itibariyle ihale edilmesi düşünülmek
tedir. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
6. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan karayolları şantiyesinin şeflik 

veya şube müdürlüğü olarak teşkilatlandırılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Onur Kumbaracıbaşı 'nın yazılı cevabı (7/2880) 

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 Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı 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, Çamlıdere, 
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 kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projedc/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? 
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Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 

Nallıhan İlçesinde bulunan Karayolları Şantiyesinin şeflik veya şube müdürlüğü olarak teşki
latlandırılması. 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 13.4.1994 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/978 . , 
Konu : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2880-6978/29018 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Bakanlığımıza yöneltti
ği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bir yörede Şube şefliği kurulabilmesi için, o yerdeki idarî binaların, atölyelerin teşekkül et
miş olması, ayrıca şubenin ihtiyacı olan teknik ve idarî personel ile makine parkının teminini zo
runlu kılacağından; Nallıhan İlçesinde şube şefliği kurulması ekonomik bulunmamakta ve ülke 
genelinde uygulanan tasarruf tedbirlerine aykırı düşmektedir. 

Bunun yanında, Beypazarı şube şefliği (Ankara), Nallıhan İlçesinin yol bakım hizmetlerini 
mahallinde yürütmek için yeterli düzeyde bulunmaktadır. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

7. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Nallıhan İlçesinden geçen karayolları
nın çift yönlü olarak düzenlenmesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumba
racıbaşı'nın yazılı cevabı (7/2881) 

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 Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı 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, Çamlıdere, 
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 kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/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? 
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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 İçin Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Nallıhan İlçesinden geçen E-1 karayolunun (gidiş-geliş) çift yönlü olarak yapılması. 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 13.4.1994 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/992 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM'nin 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2881-6979/29019 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Nallıhan İlçesinden ge

çen E-1 karayolunun çift yönlü olarak düzenlenmesine dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Nallıhan geçişindeki 3 km.lik kesimin bölünmüş yol olarak projesi hazırlanmış olup; konuy
la ilgili kuruluşumuza sağlanan ödeneklerin yeterli olması durumunda, söz konusu yolun yapımı
nın programa alınması mümkün olabilecektir. 

Bilginize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
8. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Niğde-Fesleğen köy yolunun asfaltlanmasına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç 'in yazılı cevabı 
(7/3089) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
1. Niğde İli Fesleğen Köyünün 3 km. lik yolunun tesfiye edilerek asfaltlanması konusunda 

Bakanlığınızca şu ana kadar yapılan herhangi bir çalışma var mıdır? 
2. Sözkonusu köyün yolu ile ilgili bir çalışma yapılmamış ise yakın zamanda tesfiye edilerek 

asfatlanması düşünülmekte midir? , 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/560-009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3089-7202/29285 sayılı yazınız. 
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Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Niğde-Fesleğen köy yolunun asfaltlanmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu köy yolunun asfalt kaplaması 1993 yılı içerisinde yapılmıştır. 

9. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bor-Koop'a bağlı kooperatiflere ve yönetimlerine 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'in yazılı cevabı (7/3125) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sıraladığım soruların Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. Saygılarımla. 
Cengiz Bulut 

İzmir 
İzmir-Bornova Belediye Başkanı Sayın Ali Sözer'in Başkanlığını yaptığı Bor-Koop'a bağlı: 
1. Kaç adet kooperatif var, isimleri nedir? 
2. Kooperatif başkanlarının ve yönetim kurullarının isimleri nelerdir? 
3. Tüm Koop Başkanları ve yönetim kurullarının aldıkları maaşlar ne kadardır? 
4. Kooperatiflerde çalışanların isimleri ve aldıkları maaşlar ne kadardır? 
5. Bugüne kadar ne kadar yolluk ödenmiş ve kimlere ödenmiş? 
6. Antalya'da seminer tertiplendi mi? 

— Kaç paraya mal oldu? 
— Kimler davet edildi? 

7. Bor-Koop'ların tanıtımı için bugüne kadar kaç para harcandı? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 13.4.1994 

Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/362 
Konu : İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 10.2.1994 gün ve A.Ol .0.GNS.0.10.00.02-7/3125-7271/29470 

sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un "Bor-Koop'a bağlı kooperatiflere ve yönetimlerine iliş

kin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak İzmir Valiliğinden alınan bilgilerden; 
1. İzmir'de kurulmuş bulunan Bor-Koop'a bağlı 49 adet konut yapı kooperatifinin isimlerine 

ilişkin liste EK-1, 
2-3. Kooperatif Başkanlarının ve Yönetim Kurullarının isimleri ile aldıkları maaşlara ilişkin 

ayrıntılı bilgiler Ek-2, 
4. Bu kooperatiflerde çalışan personelin isimleri ve aldıkları maaşlara ilişkin ayrıntılı bilgiler 

Ek-3, 
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5. Birlik yetkililerinin (Birlik Başkanı, Genel Müdür, Kooperatif Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri) yaptığı seyahatler ve aldıkları yolluklar Ek-4, de* sunulmuştur. 

6. Ayrıca, İzmir Valiliğinden alman yazıdan; Birlik tarafından bugüne kadar herhangi bir se
miner tertiplenmediği, ancak Merkez Birliği tarafından düzenlenen seminerlere katılım olduğu, 
seminer ücretinin paket program ücreti olduğu, ayrıca yolluk ödenmesinin sözkonusu olmadığı, 

Birliğin 1992 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişlerinden, kuruluş tarihinden itiba
ren çalışmalarının denetimini bizzat istediği ve denetleme raporu sonucunda faaliyetlerinin yasala
ra uygun bulunduğunun açıklandığı, 

7. Birliğin tanıtımı için ilan, pankart, broşür vb. giderler için toplam 893 171 166 TL. harca
ma yapıldığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

10. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Yeşilhisar'da, eski eser tescilli bir hamamın be
lediye tarafından yıktırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı 
cevabı (7/3140), > 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te

minini saygılarımla arz ederim. 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Açıklama: 
Yeşilhisar İlçesinde mülkiyeti belediye'ye ait eski eser tescilli (4) pafta, (243) ada, (2) parsel

deki hamamda yangın çıkartılmış, hamamın kubbesi de Belediye Başkanı Mustafa Ayan tarafın
dan yıktırılmıştır. Olayla ilgili olarak Yeşilhisar Savcısı tahkikat başlatmıştır. 

Sorular: 
1. Bu olay ile ilgili olarak Bakanlığınızca bir tahkikat yapılmış mıdır? Yapılmadı ise yapılma

sı düşünülmekte midir? Tahkikat sonucundan tarafıma da bilgi verilmesi mümkün müdür? 
2. Tarihi eser olan hamamın yakılması ve yıkılması sonucu konuyu araştıran ve ilgili merciler 

nezdinde girişimde bulunan Yeşilhisar Savcısını, Belediye Başkanı sırf hedef saptırmak düşünce
siyle, hayali bir takım iddialar ileri sürerek Adalet Bakanlığına şikâyet etmiş midir? 

3. SHP'li Belediye Başkanı Mustafa Ayan'ın Adalet Bakanlığına Yeşilhisar Savcısını şikâyet 
etmesi üzerine, Adalet Bakanlığı şikâyetin yapıldığı günü izleyen günde Yeşilhisar'a müfettiş 
göndermiş midir? Adalet Bakanı talimatı müfettişlere hangi yolla vermiştir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 13.4.1994 
Sayı: B.O.5O.MAH.0.65.O0.O2/360 

Konu: Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 10.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3140-6760/28803 
sayılı yazısı. 
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İlgi yazı ekinde alman ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Kayseri Milletvekili Sayın 
Salih Kapusuz'un "Yeşilhisar'da eski eser tescilli bir hamamın belediye tarafından yıktırıldığı id
diasına ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve Kayseri Valiliğinden alı
nan bilgilerden; 

Yeşilhisar İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu tarihi hamam ile ilgili hazırlık evrakı
nın, 5.11.1993 tarihinde Develi Ağır Ceza Mahkemesine dava açılmak üzere fezlekeye rapten De
veli Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği, 

Yeşilhisar İlçe Belediye Başkanı R. Mustafa Ayan tarafından İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ali 
Topsakal hakkında Adalet Bakanlığına herhangi bir şikâyetin yapılmadığı, adıgeçen savcı hakkın
da Köşk Mahallesinde mukim bir vatandaşın, Savcının görevi sırasında yanlı davranarak kamu 
düzenini bozduğu ve halkı b irbirine düşürücü tavırlara girdiği iddialarını içeren 28.9.1993 tarihli 
dilekçesi üzerine, iddiaların nitelik ve mahiyeti gereği konunun Adalet Müfettişleri marifetiyle in-
celettirilmesi gerektiği kanaatine varan Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 2802 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun 82 nci maddesi uyarınca Adalet Bakanının soruşturma iznini veren onayı 
üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirildiği, 

Belediyeye ait tarihi hamamda çıkan yangın nedeniyle 28.9.1993 tarihinde yapılan keşif sıra
sında Belediye Başkanı R. Mustafa Ay an'in görevli olarak geldiği olay mahallinde Savcı Ali Top-
sakal'a hakaret ettiği iddiası ile ilgili olarak Kayseri Valiliğine intikal eden Yeşilhisar Asliye Ceza 
Mahkemesinin 30.12.1993 gün ve 1993/68 esas, 1993/76 sayılı muhakemenin durdurulmasına ait 
karar ve dosya üzerine adıgeçen Belediye Başkanı hakkında Valilik İl İdare Kurulunca tahkikat 
açılmış olup, tahkikatın halen devam ettiği, 

Yeşilhisar İlçesi Köşk Mahallesinde bulunan ve tapunun 4 pafta, 243 ada, 2 parselinde kayıtlı 
tescilli çarşı hamamında çıkan yangın sonucu oluşan tahribata ilişkin Yeşilhisar Belediye Başkan
lığının Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığına yaptığı yazılı müracaat 
sonucu adıgeçen kurulca alınan 9.10.1993 tarih ve 15 91 sayılı kararla, çarşı hamamının orijinal 
malzemesinin kullanılarak kubbelerinin onarılmasına, yapıya yeni bir işlev vererek korumasını 
kolaylaştıracak bir proje hazırlanmasının belediyesine tavsiyesine karar verildiği ve buna istina
den de belediyesince hamamın eski haline getirileceği, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

.11. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Aşağıakın Köyünün içme suyu 
dağıtım şebekesinin yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/3379) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 
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Karaman-Merkez-Aşağıakın Köyünün içme suyu dağıtım şebekesi kurulması ve beton kanal 
yapılması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışama var mıdır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/547.009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3379-7729/30673 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Karaman-Merkez-Aşağıakın Köyünün içmesuyuna dair soru önergesi incelenmiştir. 
Karaman-Merkez Aşağıakm, Yukarıakm köyleri içmesuyu etüt ve projesinin ikmalinden son

ra bütçe imkânları doğrultusunda ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 
12. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Bozkandak Köyü ile Kızılkaya 

arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı 
(7/3382) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 
Karaman-Merkez-Bozkandak Köyü ile Kızılkaya arasındaki yolun asfaltlanması, gölet ve be

ton kanal yapılması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma mevcut mudur? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/543.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3382-7732/30676 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Karaman-Merkez-Bozkonak Köyü ile Kızılkaya Köyü arasındaki yolun asfaltlanmasına dair 
soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yol karayolları ağında yeraldığından herhangi bir işlem yapılamamıştır. 

13. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Çağlu Köyü ile Karaman-Kara
pınar arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı 
cevabı (7/3389) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 
Karaman-Merkez'e bağlı Çoğlu Köyü ile Karaman-Karapınar karayolu arasındaki yolun as

faltlanması için Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı ' 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/546.009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3389-7739/30683 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Karaman-Merkez-Çoğlu Köyü ile Karaman-Karapınar arasındaki yolun asfaltlanmasına dair 
soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yolun asfaltı bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendiri
lecektir. 

14. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'a bağlı Yuvatepe-Karapınar yolunun as
faltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/3401) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 

Karaman-Merkez-Yuvatepe Köyü ile Karaman-Karapınar karayoluna olan 6 km. lik stabilize 
yolun asfaltlanması konusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 . 

Sayı:B.02.0.012/545.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3401-7751/30695 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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Karaman-Merkez-Yuvatepe Köyü ile Karapınar yolunun asfaltlanmasına dair soru önergesi; 
incelenmiştir. 

Söz konusu yol bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

15. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Salur köyü ile Ekinözü ve Kızık 
arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç 'in yazılı cevabı 
(7/3409) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkeze bağlı Salur Köyü ile Ekinözü ve Kızık arasındaki yolun asfaltlanması için 
Bakanlığınızca yapılan herhangi bir çalışma var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/544.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3409-7759/30703 sayılı yazınız. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Karaman-Merkez-Salur, Ekinözü, ve Kızık Köyleri arasındaki yolun asfaltlanmasına dair so
ru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yol bütçe imkânları dahilinde ileriki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 
16. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Yeşildere beldesine giriş ve çı-

kışlardaki kayaların oluşturduğu tehlikeye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazı
lı cevabı (7/3481) 

Türkiye Büyük Millet.Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 
Zeki Ünal 
Karaman 

Karaman-Merkez-Yeşildere beldesinin giriş ve çıkışındaki, Taşkale beldesinin girişindeki ka
yaların oluşturduğu hayati tehlikenin giderilmesi için Bakanlığınızca ne gibi tedbirler alınmakta
dır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı. ' - 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/548.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-7/3481-7831/30775 sayılı yazınız. 
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Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
Karaman-Mcrkez-Yeşildere beldesine giriş ve çıkışlardaki kayaların oluşturduğu tehlikeye 

dair soru önergesi incelenmiştir. 

Konu tabiî afet kapsamına girdiğinden Genel Müdürlüğümüz görev alanı dışında kalmakta
dır. 

17. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman'ı Mersin'e bağlayacak olan Mara yolu
nun yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/3484) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 

arz ederim. 

Zeki Ünal 

Karaman 

Karaman'ı Mersin'e daha kısa yoldan bağlayacak olan Mara yolunun yapılması konusunda 
Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/542.009 ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3484-7834/30778 sayılı yazınız. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Karaman'ı Mersin'e bağlayacak olan Mara yolunun yapılmasına dair yazılı soru önergesi in
celenmiştir. 

Söz konusu yol ileriki yıllar programlarında bütçe imkânları dahilinde değerlendirilecektir. 

18. — Karaman Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, DSÎ'de çalıştırılan geçici işçilere ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/3497) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Keçeciler 

Konya 

DSt'de geçici işçi olarak çalışan vatandaşlarımız tarafından intikal ettirilen yazılarda ihtiyaç 
olmasına ve işlerin durmasına rağmen mevsimlik oldukları için Maliye Bakanlığının para kalma-
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dığı bahanesiyle işten çıkarıldıklarını, ancak diğer illerde bu şekilde uygulama yapılırken, İspar
ta'da tersi bir uygulama yapıldığını, göstermelik işten çıkarmalarla kamuflaş sistemiyle işin geçiş
tirildiği haksızlık yapıldığı belirtilmekte ve mağduriyetlerinin önlenmesi istenilmektedir. Buna gö
re; 

Sorular: 

1. Bu hadise bildirildiği gibi doğru mudur? 

2. Doğru ise politik bir davranış sergilenmiyor mu? 
3. Demokrasi ve insan anlayışına bakış açınızda bir uyumsuzluk olmuyor mu? 

4. Vatandaşın mağduriyeti halktan yana olduğunu belirten Hükümetiniz tarafından doğru bu
lunuyor mu? 

T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 3.4.1994 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/982 

Konu : Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: TBMM'nin 14.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0:i0.00.02-7/3497-7847/30794 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan; Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, DSİ Genel Müdürlüğü

müzde çalıştırılan geçici işçiler hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Söz konusu geçici işçiler (Emanet komisyonlarınca göreve almanlar, belirli süreli hizmet 
akitleriyle çalıştırılanlar ve part-time görev yapan rasatçılar) Bütçe Kanununun öngördüğü hü
kümler çerçevesinde vizeli kadrolara tayin edilmekte ve akdin sonu, mevsim şartlarının elverme
mesi, içinde bulunulan malî yıl için o işe ayrılan tahsisatın bitimi veya işin tamamlanması gibi ne
denlerle yılın, ancak belirli sürelerinde (6-11 ay) çalıştırıldıkları için bu süre bütün yıl devam et
memektedir. 

1993 Malî Yılı sonuna kadar ilgili Kuruluşumuza 196.959 adam/ay geçici işçi kadrosu veril
miştir. Ayrıca, 1992 malî yılından itibaren de yalnız Olağanüstü Hal Bölgelerinde kullanılmak 
üzere 7 200 adam/ay ilave kadro tahsisi yapılmıştır. 

1994 Malî Yılı Bütçesinden DSİ Genel Müdürlüğümüze, geçici işçi ödeneği olarak verilen 
miktar 1.6 trilyon TL. dir. Bu ödenek ihtiyacın 1/3'ü olup, gerçek ihtiyaç ise 5.6 trilyon TL. dir. 

1993'de aylar itibariyle çalıştırılan sayıyı bu yıl da geçmemek üzere yıllık icraat programla
rındaki yatırımlar, coğrafî konum, mevsim şartları, işletme sayısı ve özellikleri göz önüne alına
rak geçmiş yıllara benzer uygulama içinde, bazı işlerin önce başlaması nedeniyle, bir bölüm geçici 
işçinin işe erken alınmasını gerektirdiğinden, işin bitimine bağlı olarak, bu statüdeki işçilerin akit
leri de değişik süreler için yapılmaktadır. 

Dolayısıyla; geçmiş yıllarda olduğu gibi, 1994 Malî Yılı için de bölgeler arasında ayrıcalık 
yaratacak veya vatandaşın mağduriyetine neden olacak bir uygulama söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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19. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin tiler Bankasına olan borçları
na ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/3609) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından cevaplandı
rılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Yapılan araştırmalarımızda İl ve İlçe Belediyelerinin, İller Bankasına olan borçlarının çok 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Sorular: 
1. İl, İlçe ve Büyükşehir belediyelerinin İller Bankasına ne kadar borçları vardır? 

2. Belediyelerin biriken borçlarının tahsili için ne gibi çalışmalar yaptınız? 

T . C . ' , ' . • • . ' . " 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 13.4.1994 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/990 

Konu : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM'nin 11.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-73609-7971/30970 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Belediyelerin İller Banka
sına olan borçlan hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. İl, İlçe ve Büyükşehir Belediyelerinin 31.12.1993 tarihi itibariyle İller Bankasına olan 
borçları; 

(Milyon TL.) 

— Yatırım borçları 1045 154 TL. 
— Finansmanh kısa avans borçları 3 568 886 TL. 

— Avrupa İskân Fonu borçları „ 792 305 TL. 
— Geliştirme ve Destekleme Fonu borçları 2 277 523 TL. 
olmak üzere, toplam 7 683 868 trilyon TL. dir. Ayrıca, Büyükşehir Belediyelerine ait olan 

borçlar liste halinde ilişikte sunulmuştur. • 
2. 2380 sayılı Kanun gereğince; Belediyelere açılan kredilerin karşılığı, Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden aktarılan paylar olması nedeniyle, her türlü kredilerin taksitleri vadeleri geldiğinde 
bu paylardan kesildiği için İller Bankasının söz konusu borçları tahsili hususunda herhangi bir 
problemi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYELERİNİN BORÇLARI 

Belediye Adı 

Adana Büyükşehir 
Ankara Büyükşehir 
Antalya Büyükşehir 
Bursa Büyükşehir 
Diyarbakır Büyükşehir 
Erzurum Büyükşehir 
Eskişehir Büyükşehir 
Gaziantep Büyükşehir 
Mersin Büyükşehir 
İzmir Büyükşehir 
İstanbul Büyükşehir 
Kayseri Büyükşehir 
İzmit Büyükşehir 
Konya Büyükşehir 
Samsun Büyükşehir 

Yatırım 
Borçlan 

12 
503 

16 895 
3 363 
1 5 9 5 . 

12 898 
165 371 
11771 
15 278 
23 423 

2 905 
9 090 

11591 
11765 
13 345 

Finansmanlı Avrupa İskan Fonu 
Kıs. Av. Borçlan Borçları 

43 133 
— 

29 866 
4 802 

17 061 
28 346 
12 498 
28 642 

139184 
41 132 

234 137 
28 396 
85 056 

' — 
— 

— 
52 501 

777 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

47 197 
23 222 

— 
10 321 

— • 

5 358 

ve Destekleme 
Fon Borçları 

105 260 
8 388 
7313 
6466 

72 
7 933 

37 933 
67 600 
46 950 

— 
— • 

21621 
62 157 

339 
— 

Toplam 

148 405 
61391 
54 851 
14631 
18 728 
49 177 
66 611 

108 013 
201412 
111 752 
260 264 
59 107 

169 125 
12104 
18 703 

20. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'iin, Tokat Havaalanının açılmamasının nedeni
ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen 'in yazılı cevabı (7/3705) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Fevzi İnceöz 

Tokat 
Tokat Havaalanı, Tokat Özel İdaresi ile diğer mahallî imkânlarında katkılarıyla Ulaştırma 

Bakanlığından gelen ödeneklerle yapılmıştır. 
1987-88 Hükümet programında yer alan Türkiye çapındaki bir hava ulaşım projesinin kapsa

mı düşünülmüştür. Özel İdarenin bu işi üstlenmesi işi bir an evvel bitirmek içindir. 
Tokat'ın ekonomik ve sosyal çehresini değiştirecek, içinde yaşadığımız ekonomik sıkıntıların 

giderilmesine vesile olacak Havaalanının açılması ile yatırımcılar için cazibe artacaktır. Organize 
Sanayi Bölgesinin fabrikalarla dolmasının kilidini teşkil edecek derecede önemlidir. 

Bu kadar mesafe kaydetmiş havaalanının hizmete açılması ve faaliyete geçmesi için ne bekli
yorsunuz? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 8.4.1993 

Sayı :B.11.0.MÜŞV.0.341 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi İnceöz'ün 7/3705 sıra sayılı yazılı soru önergesi. 
Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup; 
Bakanlığımız ilgili kuruluşu Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü KİT Statüsünde bu

lunmaktadır. Sınırlı kadro imkânlarına sahip olan Genel Müdürlüğün ancak konvansiyonel hava
alanlarında teşkilatlanması mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda; Bakanlıklarının 1.12.1987 gün 
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ve 2730 sayılı talimattan doğrultusunda valiliklerce inşa edilmiş olan Siirt, Manisa, Kastamonu, 
Selçuk, İskenderun ve Tokat gibi, havayolu şirketlerince tarifeli sefer düzenlenmeyen havaalanla
rının işletimi bu Genel Müdürlüğümüzce yapılamamaktadır. 

Hükümetimizin ana politikası olan özelleştirme kapsamında; havaalanları bazında büyük ha
valimanları veya terminallerin Yap-İşlet-Devret metodu ile realizesini müteakip, dönem sonunda 
uygun şartlarda yönetim ve işletmenin sürdürülmesi şeklinde kademeli uygulamaya, diğer kon-
vansiyonel veya stol havaalanlarının da; Özel Şirketler, Havacılık Kulüpleri, Ticaret Odaları, Özel 
İdareler veya belediyeler tarafından işletiminin üstlenilmesi şeklinde özelleştirilmesinin sağlanıl
ması düşünülmektedir. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı madde?' 
gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

21. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün, Tokat-Çat İlçesinin bazı sorunlarına ilişkin 
sorusu ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/3706) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Fevzi İnceöz 

Tokat 
1. Tokat-Çat arası grup yolunun Köy Hizmetleri tarafından kumlaması niçin tam olarak yapıl

mayıp yarım bırakılmıştır. 
2. Bakanlığınız Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünden asker aile yardımı niçin hâlâ Çat Be

lediye Başkanlığına gönderilmemiştir? 
3. Çat'da İller Bankası tarafından içme suyu ihalesi niçin yapılmamıştır? 
4. Bakanlığımızca Çat Belediye Başkanlığınca istenen personel kadroları niçin hâlâ gönde

rilmemiştir. 
T.C. ^ 

İçişleri Bakanlığı 13.4.1994 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Sayı: B050MAH0650002/361 
Konu : Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi İnceöz'ün Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 15.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3706-8128/31435 

sayılı yazısı. _, 
Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün "Tokat-Çat İlçesinin bazı sorunlarına ilişkin" 

yazılı soru önergesi hakkında; 
1. Tokat Valiliğinden alınan bilgiden; Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce 1993 yılı stabilize 

kaplama programında 3 km. olarak yer alan, ancak gerçekte 20 km. uzunluğunda olan Merkez Kı-
zılöz-Çat grup yolunun 15 km. sinin stabilize kaplama yapıldığı, kalan kısmının ise 1994 yılı 
Ocak ayı içerisinde malzemeli bakım çalışmaları yapılarak her türlü hava şartlarında ulaşıma elve
rişli hale getirildiği anlaşılmıştır. 
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2. Bakanlığım bünyesinde bulunan Muhtaç Asker Aileleri Yardım Fonundan Tokat-Çat Bele
diyesine 1993 yılı içerisinde 20 000 000 TL. yardım yapılmıştır. 

3. Çat Belediyesi içmesuyu ihalesiyle ilgili olarak İller Bankası'ndan alman bilgiden, komple 
tesisin 1993 programına yeni giren işler arasında olduğu, 1993 yılı içerisinde tatbikat projesinin 
ikmal edilip, keşif hazırlıklarının yapıldığı, Nisan 1994 ayının ilk haftasında inşaat ihalesinin ya
pılacağı anlaşılmıştır. 

4. Çat Belediyesince 1993 yılı içerisinde istenilen memur kadrosu Bakanlığımca incelenerek 
devlet personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına iletilmiş, oluşturulan komisyonda 2 adet şoför 
kadrosu ihdası uygun görülmüş konu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı henüz çıkmamıştır. 

30.3.1993 tarihinde Bakanlığımca onaylanan 13 adet daimi işçi kadrosu ise 8.4.1993 tarih ve 
46448 sayılı yazı ile valiliğine bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

22. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir özel TV kuruluşu tarafından Bosna-
Hersek için toplanan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin 'in 
yazılı cevabı (7/3729) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini say
gı ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Sorular: 
1. İnter-Star isimli özel televizyon kuruluşunun Bosna-Hersek için ne kadar yardım topladı-

ğı? 
2. Bu yardımlar kime veya hangi kuruluşa ne zaman teslim edildi? 

3. Yine bu yardımlar Bosna-Hersek'e hangi yolla ve kime, hangi tarihlerde teslim edildi? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 11.4.1994 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı: SPLD/5900-197-281 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa muhatap 14.2.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3729-8166/31613 
sayılı yazıları. 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın Sayın Başbakanımıza yöneltmiş bulunduğu 
ve Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevaplandırılmasını uygun gördükleri yazılı soru önergesinin 
yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
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Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 

. Dışişleri Bakanı 
Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'in Soru Önergesine Yanıt 

İnter-Star özel televizyon kuruluşunun Bosna-Hersek için açtığı yardım kampanyası, anılan 
kuruluş tarafından müstakilen yapılmış olup, gerek kampanyanın yürütülmesi gerek toplanan pa
ranın Bosna-Hersek Hükümetine ulaştırılması televizyon idaresi tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Bu nedenle, toplanan paranın miktarı ve gönderiliş şekli hakkında İnter-Star televizyonundan 
bilgi istenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

23. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat-Sorgun, Gelingüllü Barajı su toplama 
havzasında bulunan Esenli Kasabasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'in yazılı cevabı (7/3737) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede

rim. 
Saygılarımla. 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Yozgat-Sorgun-Esenli Kasabası Gelingüllü Barajının su toplama havzasında bulunmaktadır. 
Şu anda DSİ tarafından derivasyon tüneli kapatılmış, baraj gölü su tutmaya başlamıştır. 
Ancak Köyhizmetleri tarafından yapılması gereken evler bitmemiştir. Bu konu daha evvel 

bildirilmesine rağmen tünel kapatılmış ve vatandaş su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bı-
, rakılmıştır. 

Sorular: 
1. Yeni yerleşim yeri teslim edilmediğinden vatandaş evsizdir. Buna nasıl bir çözüm bula

caksınız? 
2. Yeni yerleşim yerinde elektrik yoktur. Buraya elektrik vermeyi düşünüyor musunuz? Ne 

zaman verilecek? 
3. Yeni yerleşim yerinde su yoktur. Vatandaş hayvanlarla su taşımak zorunda kalmıştır. Bu 

susuzluk problemini çözmeyi düşünüyor musunuz? 
4. Okul su altında kalmaya başlamıştır. Öğrencilerin durumu perişandır, okul meselesini çöz

mek görevi Hükümetinizin sorumluluğunda değil midir? Çözüm ne zaman ve nasıl olacaktır? 
5. Cami sü altında kalmıştır. İbadet nerede yapılacak, çözüm düşündünüz mü? 
6. Yollar su altında kalmıştır. Yol meselesini nasıl çözümleyeceksiniz? 

T.C. . 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/558.009 
Konu: Soru Önergesi. . . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 14.2.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3737-8203/31720 

sayılı yazısı. 
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b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 22.2.1994 tarih ve 
B.02.0.KKG/106-5043/1058 sayılı yazısı. 

Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbaka
nın tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. , 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
Yozgat İli Sorgun İlçesi Esenli Kasabası ile ilgili yazılı soru önergesi incelenerek değerlendi

rilmiştir. 

Gelingüllü Barajının su toplamasından etkilenen Esenli Kasabası sakinlerinin iskânı için, 
29.11.1993 tarihinde başlatılan çalışmalar tamamlanmış ve konutların geçici kabulleri yapılarak 
3.12.1993 tarihinde hak sahiplerine teslim edilmiştir. 

Kasabanın yeni yerleşim bölgesinin elektrik şebekesi yapım işi 17.8.1993 tarihinde ihale edi
lerek çalışmalara hızla başlanmış ve 17.2.1994 tarihi itibariyle tesisin yapımı % 70 oranında ger
çekleştirilmiştir. Halihazırda elektriklendirilmiş olan bazı bölümlere ilaveten hava şartlarına bağlı 
olarak diğer bölümlerin de elektriklcndirilmesi için tüm imkânlar kullanılacaktır. 

Esenli Kasabasının içme suyu şebekesinin inşaatı İller Bankası Genel Müdürlüğünce yapıl
maktadır. 

Kasabanın su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan ilkokulunda okuyan 124 öğrencisi 
ile ortaokulda okuyan 77 öğrencisi için yeni yerleşim yerinde geçici binalar kiralanmış ve okullar 
buraya taşınarak eğitim ve öğretimde herhangi bir aksamaya ya da gün kaybına meydan verilme
miştir. Bu arada, 1993 yılı inşaat sezonunda başlatılan 12 derslikli bir ilköğretim okulunun bod
rum katı ve su basmanı bitirilmiştir. İnşaatın geri kalan bölümü Bilal Şahin isimli hayırsever bir iş 
adamı tarafından yaklaşık 5 milyar TL. harcanarak 30.9.1994 tarihinde tamamlanıp teslim edile
cektir. Buna ilişkin protokol tanzim edilerek taraflarca imzalanmıştır. 

Bütçe imkânlarının sınırlı olması ve ödenek yetersizliği nedeniyle, şu an için cami yapımı 
mümkün olamamıştır. 

Yeni yerleşim alanına nakledilen Esenli Kasabası'nın yolu mevcuttur. Diğer köylere ulaşımı 
sağlayan yollar ise halen DSİ Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

24. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, görevden alınan bazı rektörlere ilişkin soru
su ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/3744) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Mete Tunçoku, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Rektörü Hikmet Üçışık, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü Üstün Dikeç görevlerinden 
alınmışlardır. 
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Sorular: 

1. Bu işlemlerden hükümetinizin, Bakanlığınızın ve Başbakanlığınızın haberi var mıdır? 

2. Var ise görevden alma gerekçeleriniz nelerdir? 

3. Yok ise ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 13.4.1994 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 022.Arş.Pln.Dai.Bşk.-94/1086 

Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) TBMM Genel Sekreterliğinin 14.2.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/3744-8211/31728 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 gün ve 106-5928/2063 

sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Sayın Başbakanımıza yönelttikleri ve kendi
leri adına tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Yeni kurulan Devlet üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin kurucu rektörlük süresi
nin iki yılla sınırlanmış olması, kanun koyucunun kural olarak bu süreyi son derece aktif bir bi
çimde değerlendirme düşüncesinin sonucudur. 

a) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi eski Kurucu Rektörü Prof. Dr. A. Mete Tunçoku'nun 
görevden alınmasına ilişkin gerekçe; 

Onsekiz Mart Üniversitesinin kuruluş kanunu incelendiğinde anılan üniversitenin 7 fakülte, 3 
yüksekokul ve 2 enstitüden oluştuğu görülmektedir. 

. Kuruluş Kanununda yer alan 7 fakülteden eğitim fakültesi o zamana kadar mevcut olan Ça
nakkale Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur. 

Geçen süre içerisinde bir tek Fen-Edebiyat Fakültesinin kuruluşu sağlanmış, bu fakülte bün
yesinde matematik, fizik, kimya gibi temel fen bilimleri bölümleri yeterli imkâna ve bir üniversite 
için önemlerine rağmen açılmamıştır. Oysa Onsekiz Mart Üniversitesi ile birlikte kurulan üniver
sitelerin üçte ikisinde bu temel fen bilimleri bölümleri açılmıştır. 

Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yalnızca Arkeoloji ve Sanat Tarihi gibi bölümler açılmış
tır. Bu bölümlere alman toplam öğrenci sayısı ise 32'dir. Onsekiz Mart Üniversitesi, 3.7.1994 ta
rih ve 3826 sayılı Kanunla kurulan 22 üniversite içerisinde imkânları en elverişli 5 üniversiteden 
biri olduğu halde, açılan bölümlerin sayılan açısından son sıralardadır. 

Yükseköğretimi sayısal ve niteliksel açıdan geliştirme ve yaygınlaştırma temel hedefimizdir. 
Yeni üniversiteler şüphesiz bu hedefi gerçekleştirmek için kurulmuştur. Son yıllarda % 20'lere 
ulaşan yükseköğretimde okullaşma oranımız, gelişmiş ülkelerin en az % 30'lara hatta % 50-60'la-
ra ulaşan oranlan karşısında yetersiz kalmaktadır. 

Bu aşamada özellikle yeni kurulan üniversitelerimizin kapılannı daha uzun süre ve daha çok 
öğrenciye açık tutmaları beklenmekteyken, Onsekiz Mart Üniversitesinde geçen bir yıllık sürede 
yalnızca 180 öğrencilik bir kapasite artışı sağlanmıştır. 
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Fakültelerinin hızla faaliyete geçirilmesine ve gelişmesine ihtiyaç duyulan bu üniversiteye 
yeni bir rektör atanmasına gerek görülmüştür. 

b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi eski Kurucu Rektörü Prof. Dr. Üstün Dikeç'in görev
den alınmasına ilişkin gerekçe; 

Hacettepe Üniversitesinden devredilen Mühendislik Fakültesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesi dışında kurulması gereken tıp, fen-edebiyat, orman ve teknik eğitim fakültelerinden, 
yalnızca orman fakültesine 21; fen-edebiyat fakültesinin de, matematik ve fizik programlarına 
21'er öğrenci alınmıştır. Aynı Kanunla kurulan diğer üniversitelerin (21 yeni üniversite ve 1 yük
sek teknoloji enstitüsü) yeni birimlerle hemen hepsi 1993-1994 yılında eğitim-öğretim ve araştır
ma faaliyetlerine başladıkları halde, bu kurum, bazı birimlerini faaliyete geçirememiş, öğrenci al
mamıştır. 

Yapılan çalışmalar yeterli görülmediğinden yeni bir kurucu rektör atanmasına ihtiyaç duyul
muştur. 

c) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü eski Kurucu Rektörü Prof. Dr. A. Hikmet Üçışık'm gö
revden alınmasına ilişkin gerekçe; 

Prof. Dr. A. Hikmet Üçışık'm kurucu rektörlük süresinin yaklaşık yarısı sona ermiş olmasına 
rağmen, aynı Kanunla kurulan diğer üniversitelerin (21 yeni üniversite ve 1 yüksek teknoloji ens
titüsü) yeni birimlerle hemen hepsi 1993-1994 yılında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine 
başladıkları halde bu kurumun hiçbir birimi faaliyete geçirilememiştir. 

Yapılan çalışmalar yeterli görülmediğinden yeni bir kurucu rektör atamasına ihtiyaç duyul
muştur. 

2. Adı geçen rektörlerin görevden alınmalarına yasal dayanak teşkil eden 2653 sayılı Kanun 
20.4.1982 tarih ve 17670 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın Geçici 15 inci mad
desiyle de teminat altına alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
25. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince yapılan bir ihaleye 

ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/3753) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Timur Demir 

İzmir 
12.8.1993 tarihinde Bakanlığınız tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim soru 

önergeme, 22.11.1993 tarihinde Bakanlığınızca B050MAH0650002/1071 sayı ile cevap verilmiş
tir. Ancak ben soru önergemde konuyu araştırmak üzere, Bakanlığınızca müfettiş görevlendirilip 
görevlendirilmediğini sormuştum. Verilen cevapta ise; konu ile ilgili olarak İzmir Valiliğinden 
gelen cevabi yazıdan söz edilmektedir. Kaldı ki, bildiğim kadarıyla İzmir Valiliği de belediyeye 
yazı yazarak konu hakkında bilgi isteyip, belediyece verilen cevabı sizlere aktarmışlar. Cevabınız-
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da beni tatmin etmeyen konular sözkonusu olduğundan daha önce de yönelttiğim soru önergemin 
daha dikkatle gözden geçirilerek, konunun müfettişlerce araştırılması düşünülmekte midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafınadan yazılı olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Timur Demir 

İzmir 
İzmir Büyükşehir belediyesince 1989 yılında 26 milyar TL. ye ihale edilen et entegre tesisi

nin açılış tarihi 1992 Şubat ayı olarak ilan edilmesine rağmen halen açılamadığı gibi yaklaşık bu
güne kadar ödenen paranın ise 150 milyar TL. civarında olduğu istihbarat edilmiştir. 

Bu durum karşısında açılışın yaklaşık 1,5 yıl gecikmesi ve 26 milyar TL. ye ihale edilen bir iş 
için yaklaşık 150 milyar TL. ödenmesi hangi yasalara dayandırılarak yapılmıştır. Bu iş ihaleye çı
karılırken bir keşif ve proje hazırlanmış mıdır? Ayrıca açılış için deneme çalışması yapılırken üre
tim hatasından dolayı meydana geldiği söylenen hasarlar için yüklenici firmaya ek bir ücret öden
miş midir ve konunun araştırılması için müfettişçe görevlendirilmesi düşünülmekte midir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 13.4.1994 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02/359 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Timur Demir' in Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 14.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3753-8220/31737sa-
yılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Timur Demir'in "İzmir Büyükşehir Belediyesince y apılan bir ihaleye iliş
kin" yazılı soru önergesi hakkında; İzmir Valiliğince konuya ilişkin bir inceleme ya da soruştur
ma talebinde bulunulmadığı ve valilik yazısındaki açıklamalar Bakanlığımca yeterli bulunduğun
dan, ayrıca soru önergesindeki iddialar somut olayları içermeyip söylentilere dayandığından, Ba
kanlığımca bir inceleme ve soruşturma yapılmasına gerek görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

26. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, Afyon Beton Travers Fabrikasına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/3898) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 

delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Gaffar Yakın 

Afyon 
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1. Afyon Beton Travers Fabrikasının özelleştirme kapsamında satılacağı haberleri doğru mu
dur? Doğru ise, hangi nedenlerle özelleştirme kapsamına alınmıştır? 

2. Bu fabrikanın son beş yıllık kar zarar bilançosu nedir? 
3. Bu fabrika ürettiklerini kime ve hangi kuruluşlara satmaktadır? 
4. DDY, beton travers ihtiyacını, özelleştirme sonrası nereden, nasıl karşılayacaktır? Özel şir

ket haline dönüştürülecek fabrikaların tekelleşmesinden DDY'nın zarar görmesi nasıl engellene
cektir? 

T. C, 
Ulaştırma Bakanlığı 8.4.1993 

Sayı :B.11.0.MÜŞV.0.335 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Afyon Milletvekili Sayın Ahmet Gaffar Yakın'ın 7/3898 sıra sayılı yazılı soru önergesi. 

Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup; 
1. Esas amacı demiryolu işletmeciliği yapmak olan Kuruluşumuz geçmişteki koşullar gereği 

ihtiyaç duyduğu alanlarda üretim tesisleri kurup işletmekten ve kendi yatırımlarını gerçekleştir
mekten de sorumlu hale gelmiştir. Kuruluş amacı dışında faaliyet vermek zorunda kalan TCDD 
İşletmesi öncelikli olarak vermekte sorumlu olduğu hizmetleri sunmakta güçlüklerle karşılaşmak
tadır. 

Bu amaçla ulaştırma sektöründeki pazar payını artırmak ve dengeli bir rekabet ortamı oluştu
rulmasını sağlamak amacıyla kuruluşumuz bünyesinde "yeniden yapılanma" çalışmaları başlatıl
mıştır. 

İşletmecilikte verimliliğin ve karlığının arttırılması prensibi doğrultusunda ele alınan yeniden 
yapılanma çalışmalan, kısa dönemde ve ortauzun dönemde alınacak önlemler kapsamında iki 
aşamalı olarak değerlendirilmektedir. 

Orta ve uzun dönemde alınacak önlemler kapsamında ele alınan Afyon ve Sivas Beton Tra
vers Fabrikaları için 1993 yılı sonu itibariyle bir ön değerlendirme çalışması yapılmıştır. Konu 
hakkında genel bir kanı oluşması açısından her iki fabrika için de bazı veriler aşağıda sunulmuş
tur. 

Afyon B. Travers Fab Sivas B. Travers Fab. Bölgeler 

Kapasite (Adet) 350 000 450 000 
Üretim 142 601 202 191 
Stok 177 447 214 508 574 760 

1 Km. yolda 1 612 adet travers kullanılmaktadır. Teorik olarak Afyon Travers Fabrikası yılda 
yaklaşık 200 Km. Sivas Beton Travers Fabrikası ise 335 Km. yenilemesine yetecek kadar üretime 
sahiptir. 

Şebekenin faal durumda tutabilmesi için yılda ortalama 400 Km. yol yenilemesi yapılması 
gerekmektedir. 1 Km. lik yolda 1 612 adet travers kullanıldığı dikkate alındığında teorik olarak 
Kuruluşumuzun yıllık travers ihtiyacı 644 800 olmaktadır. 
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Her iki travers fabrikasında yeniden yapılanma çalışmalarında planlanan hedef, bu fabrikala
rın kâr merkezi halinde çalışmalarının sağlanmasıdır. 

2. Afyon Beton Travers Fabrikasının 5 yıllık kâr-zarar bilançosu. (Milyar TL.) 

Gelir Gider. Kâr-Zarar 

1989 9,9 20,5 - 0,6 

1990 30,8 33,0 - 2,2 

1991 47,2 54,8 - 7,6 

1992 59,6 64,5 - 4,9 

1993 126,8 141,2 - 14,4 

3. Her iki fabrikanın da ürettiği beton traverslerin büyük bölümü kuruluşumuz tarafından kul
lanılmakta olup, Kayseri ve Konya Belediyelerine de travers satışı yapılmıştır. 

Yukarıda cevabı arz edilensoru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 

Ulaştırma Bakanı 

27. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, PTT tarafından Rize ilinde yapılan yatırımlara ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/3959) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini arz ederim. Saygılarımla 

Ahmet Kabil 
Rize 

Soru: 

1. 1983-1993 yılları arasında yıllar itibarı ile Rize İl Hudutları dahilinde PTT Genel Müdürlü
ğünce yapılan yatırımların cinsleri, keşif miktarları ve 1993 birim fiyatları ile tutan nedir? 

2. Yıllar itibarı ile harcanan ödenek miktarları ne kadardır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 8.4.1993 

Sayı:B.11.0.MÜŞV.0.347 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in 22 Şubat 1994 tarih ve 7/3959 sıra sayılı yazılı soru 
önergesi. 

Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup; 
Rize İlinde 1983-1993 yılları aarasında toplam 7814 hatlık otomatik telefon santrali servise 

verilmiş olup, 115 200 çift hat prensipal şebeke tesis edilmiştir. Bu yatırımlar için yapılan harca
ma 353 milyar TL. (Ek-1). 
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Rize ilinde 1983-1993 yılları arasında toplam 45 720 adet telefon kanal ucu hizmete verilmiş 
olup, 88 Milyar TL. tutarında harcama yapılmıştır (Ek-2). 

Rize ilinde 1983-1993 yılları arasında toplam 227 adet köy telefon irtibatı gerçekleştirilerek 
42.5 Milyar TL. tutarında harcama yapılmıştır'(Ek-3). 

Rize İlinde 1991-1993 yılları arasında toplam 244.49 km. fiber optik kablo döşenerek 15 mil
yar TL. harcama yapılmıştır (Ek-1). 

Rize İlinde 8 kanallı araç telefon sistemi için 1,5 Milyar TL., 2 adet çağrı verici sistemi için 
2 milyar TL. harcanmıştır. 

Rize İlinde 1983-1993 yılları arasında toplam 16 adet bina bitirilerek 38 milyar TL. harcan
mıştır. inşaatı devam eden 2 adet bina için de 21 milyar TL. tutarında harcama yapılmıştır (Ek-4). 

Rize İlinde 1983-1993 yılları arasında 82 adet TV verici ve 3 adet FM Radyo Verici için 36 
milyar TL. harcama yapılmıştır (Ek-5). 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi ge
reğince cevaplanabiljnesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. • 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

28. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
geçici işçilere ilişkin sorusu ye Devlet Bakam Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/4000) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Abdülbaki Ataç tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Bahattin Elçi 

Bayburt 
1. Ülkemiz genelinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde geçici işçi olarak çalı

şanların, Karayolları ve DSl Genel Müdürliiklerindeki çalışan geçici işçiler gibi çalışma sürelerini 
arttırmak suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesi için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

2. Bayburt İlimizde yılda yalnızca 6-7 ay çalışabilmekte olan geçici işçilerimizin çalışma sü
resinin artırılması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/559.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4000-8902/33883 sayılı yazımz. 

Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
—; Devlet Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili belgeler dosyasındadır. 
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Bayburt İl Müdürlüğünde çalışan geçici işçilere dair soru önergesi incelenmiştir. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yatırım programlarının gerçekleşme

sinde ihtiyaç duyulan işgücü açığının karşılanması amacıyla 1993 yılında taşra teşkilatımızda Ma
liye Bakanlığınca vize edilen 299 500 Adam/Ay kadrosuna karşılık 47 441 adet mevsimlik işçi is
tihdam edilmiştir. , 

Maliye Bakanlığınca 1993 yılı için vize edilen Adam/Ay kadrosu teşkilatımızda istihdam edi
len mevsimlik işçilerin 6 ay süre ile çalıştırılmalarına imkân verildiğinden, mevsimlik işçilerin iş 
akidlerin Vizeli Kadronun bitmesi sebebiyle askıya alınmaktadır. 

1994 yılı için Bütçe Kanunu mevs imlik işçilere ödenek ücret 3,5 trilyon ile sınırlanmış olup, 
bu ödenek 1993 yılında iş akdi askıya alınan 47 441 kişinin yaklaşık olarak 3,5 ay çalıştırılmaları
na yetmektedir. 

Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze mevsimlik işçiler için ayrılan ödeneğin artırılması 
halinde söz konusu işçilerin daha uzun süreyle çalıştırılmaları mümkün olacaktır. 

29. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Tavşanlı'ya bağlı Doğanlar ve 
Üyücek köylerinin yol ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'in yazılı cevabı (7/4011) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Abdülbaki Ataç tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı Doğanlar ve Üyücek köyünün/köylerinin Bakanlığınızı il

gilendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 
Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla girer

ken. köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama koşul
larını temin için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

. Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
Her iki köyün de çok bozuk olan yollarının acilen ıslahı 
Her iki köyün kanalizasyonu yoktur. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 

Sayı:B.02.0.012/552.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4011-8927/33991 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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Kütahya-Tavşanlı'ya bağlı Doğanlar ve Üyücek köylerinin yol ve kanalizasyon sorunlarına 
dair soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu Doğanlar ve Üyücek köylerinin kanalizasyon projeleri olmadığından 1995 yılı 
proje programına teklif edilecektir. 

Doğanlar Köyünün yolu asfalt kaplama olup, normal bakımı yaz sezonunda yapılacaktır. 
Üyücek köy yoluda 1993 yılı içerisinde stabilize kaplama çalışması yapılmıştır. 

30. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşanlı'ya bağlı Avcılar ve 
Elmalı köylerinin yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in 
yazılı cevabı (7/4012) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Abdülbaki Ataç tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını tensiplerinize arz ederim. • ' • ,. 

M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı Avcılar ve Elmalı köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgi

lendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şuana kadar ne yapılmıştır? 

Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 
tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 

Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi
rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almaya düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
— Avcılar Köyünün yolları çok bozuktur. 
— Elmalı Köyünün içme suyu problemi var, köy dışındaki kaynakların köye ulaştırılması. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/551.009 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4012-8928/33992 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Kütahya-Tavşanlı'ya bağlı Avcılar ve Elmalı köylerinin yol ve içmesuyu sorununa dair soru 
önergesi incelenmiştir. 

Tavşanlı-Elmalı Köyünün içmesuyu 1994 yılı Özel İdare Programında yeralmaktadır. Avcılar 
Köyünün yolu ise yaz-kış ulaşıma açıktır. 
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31. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Er tekin'in, Kütahya-Tavşanlı'ya bağlı Ovacık ve 
Çaldibi köylerinin yol ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki 
Ataç'ın yazılı cevabı (7/4013) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Abdülbaki Ataç tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı Ovacık-Çaldibi köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgilen

diren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 
Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şuana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi

rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal haklan olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almaya düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
— Çok bozuk olan yolların kumlanması ve asfaltlanması (Her iki köy) 
— Ovacık Köyündeki sondaj suyunun faaliyete geçirilmesi. 
— Çaldibi Köyünün kanalizasyonunun yapılması. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/555.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4013-8929/33993 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertckin'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Kütahya-Tavşanlı-Ovacık ve Çaldibi köylerinin içmesuyu yol ve kanalizasyon sorunlarına 
dair soru önergesi incelenmiştir. 

Tavşanlı-Ovacık Köyünün içmesuyu 1994 yılı içmesuyu yapım programına 840 milyon keşif 
bedeliyle yeralmış olup, 1994 yıl ödeneği 10 milyondur. 

Tavşanlı-Çaldibi Köyünün kanalizasyon projesi mevcut olup, 1995 yılı yatırım programına 
teklif edilecektir. 

Ovacık köy yolu yaz-kış ulaşıma açık olup, muhtarın isteği üzerine greyder gönderilerek reg-
lajı yapılmıştır. 

32. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşanlı'ya bağlı D. Hiiseyin-
paşa ve Şahmelek köylerinin yol ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dülbaki Ataç 'in yazılı cevabı (7/4014) 

— 585 — 



T.B.M.M. B : 8 9 13. 4.1994 O : 5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Abdülbaki Ataç tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

M.Rauf Ertekin 
Kütahya 

Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı D. Hüseyinpaşa ve Şahmelek köyünün/köylerinin Bakan
lığınızı ilgilendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şuana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi

rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almaya düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
— D. Hüseyinpaşa köy yolu oldukça bozuk ve bakımsız 
— D. Hüseyinpaşa ve Şahmelek köylerinin acil kanalizasyon ihtiyacı var. 

T.'C. 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/550.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi :A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4014-8930/33994 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Kütahya-Tavşanlı'ya bağlı D. Hüseyinpaşa ve Şahmelek köylerinin yol ve kanalizasyon soru
nuna dair soru önergesi incelenmiştir. 

Tavşanlı-D. Hüseyinpaşa.Köyünün kanalizasyon ve projesi mevcut olup, 1995 yılı yatırım 
programına teklif edilecektir. Köy yolu ise ulaşıma açıktır. Şahmelek Köyünün ise kanalizasyon 
projesi mevcut değildir. 

33, —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşanlı'ya bağlı Köseler ve 
Akçaşehir köylerinin yol ve içmesuyıı ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/401$) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Abdülbaki Ataç tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı Köseler ve Akçaşehir köyünün/köylerinin Bakanlığınızı 

ilgilendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 
Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şuana kadar ne yapılmıştır? 
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Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 
tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 

Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi
rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal haklan olan insanca yaşama ko
şullarım temin için ne gibi tedbirler almaya düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar : 
— Her iki köyün yolları da bozuk ve bakımsız 
— Köseler Köyünün içme suyu borularının yenilenmesi 
— Akçaşehir Köyünün içme suyu yetersiz, Tavşanlı içme suyundan köye hat verilmesi 
— Her iki köyün de acil kanalizasyon ihtiyacı var. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı ' 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/549.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4015-8931/33995 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Kütahya-Tavşanlı'ya bağlı Köseler ve Akçaşehir köylerinin yol, içmesuyu ve kanalizasyon 
sorunlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Köseler Köyünün şebekeli sistem içmesuyu tesisi mevcut olup, eskiyen boruların değiştiril
mesine çalışılacaktır. Akçaşehir Köyünün içmesuyu mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır. 

Köseler Köyü Esen bağlantı yolu yaz-kış trafiğe açık bir yol olup, Nusretler-Köseler ve El-
maağaç-Kösclcr yollan hamyol olup ileride yapılacaktır. 

Köseler ve Akçaşehir köylerinin kanalizasyonları ileriki y ıllar programlarında yapılacaktır. 
34. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Simav'a bağlı bazı yerleşim 

birimlerine telefon verilmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı ce
vabı (7/4017) • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Kütahya İli Simav İlçesine bağlı Kuşu Beldesi köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgilendiren 

ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 
Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şuana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
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Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi
rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal haklan olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almaya düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 

— Kuşu Kasabasına bağlı Çakmak, Taşağıl, Samurlar, Çaylacık yerleşim birimlerine telefon 
verilmesi. 

T. C. 

Ulaştırma Bakanlığı 8.4.1993 

Sayı:B.ll.MÜŞV.D.340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in 7/4017 sıra sayılı yazılı soru öner
gesi. 

Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup: 
Çakmak ve Taşağıl köyleri, Kuşu merkezindeki 901 hatlık Anadolu tipi santraldan beslen

mektedir. 
Çaylacık ve Samurlar mahalleleri dağınık bir yapıya sahip olup, santrallara uzak olması nede

niyle beslenememektedir. Sözkonusu merkezlere santral kurulması hususu emsalleri ile birlikte 
değerlendirilecektir. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96 ncı maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Köstcpen 

Ulaştırma Bakanı 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşanlı'ya bağlı Ovacık, Do
ğanlar ve Üyecek köylerine otomatik santral verilmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Meh
met Köstepen'in yazılı cevabı (714018) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 

Kütahya 

Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı Ovacık, Doğanlar, Üyücek köyünün/köylerinin Bakanlığı
nızı ilgilendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şuana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi

rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almaya düşünüyorsunuz? 
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Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
— Ovacık Köyünün PTT santralı uzun süredir arızalı 

— Doğanlar Köyüne otomatik santral verilmesi 
— Üyücek Köyüne 65 abonelik otomatik santral verilmesi 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 8.4.1994 

Sayı:B.110.MÜŞV.0.344 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in 7/4018 sıra sayılı yazılı soru öner
gesi. 

Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup; 

Ovacık merkezinde 500 hatlık TTE tipi santral mevcut olup, 120 bağlı, bekleyen talep bulun
mamaktadır. Türkiye genelindeki TTE tipi santrallerin değiştirilmesi iç in çalışmalar devam et
mektedir. 

Doğanlar Köyü, Balıköy merkezindeki 659 hatlık Anadolu tipi santralden beslenmektedir. 

Üyücek merkezine 304 hatlık Dicle tipi santral 6.3.1994 tarihinde sevk edilmiştir. 
Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere

ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

36. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Tavşanh'ya bağlı Elmalı ve 
Şapcıdede köylerine otomatik santral verilmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet 
Köstepen'in (7/4019) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı Elmalı, Şapcıdede köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgi

lendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 
Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şuana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi

rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almaya düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
— Elmalı Köyüne otomatik santral verilmesi 
— Şapcıdede Köyünün PTT hatları eski değiştirilmesi 
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T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 8.4.1993 

Sayı:B..U.0.MÜŞV.0.339 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in 7/4019 sıra sayılı yazılı soru öner
gesi. 

Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup: 
Tavşanlı İlçesine bağlı, Gümüşyeni Merkezine 267 hatlık Anadolu tipi santral sevk edilmiş 

olup, santralın servise verilmesini müteakip 24 nüfusa sahip ve 9 adet bekleyeni bulunan Elmalı 
Köyü buradan beslenecektir. 

Tavşanlı İlçesine bağlı, Şapçıdede Köyü 30-0.4 kablo ile Köprücek Merkezinde kurulu bulu
nan 1 024 hatlık Dicle tipi santraldan beslenmektedir, sözkonusu köye 50-0.4 kablo çekilmesi 
planlanmıştır. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gere
ğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

37. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Simav'a bağlı Koyıınoba, Ak-
saz, Sarkatlar ve Dereyüzü köylerinin yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı Abdülbaki Ataç 'in yazılı cevabı (7/4025) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Abdülbaki Ataç tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Kütahya İli Simav İlçesine bağlı Koyunaba, Aksaz, Sarkatlar, Dereyüzü köyünün/köylerinin 

Bakanlığınızı ilgilendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 
Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şuana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi

rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal haklan olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almaya düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
— Koyunoba Köyünün Yollan toprak, içme suyu şebekesinde arızalar var, 
— Köy yolları çok bozuk, içme suyu yetersiz, 
— Dağardı-Sarkatlar yolunun kurulanması gerekli, 
— Dereyüzü Köyünün yolları bozuk kumlanması gerekli. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/556.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4025-8941/34006 sayılı yazınız. 
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Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
Kütahya-Simav'a bağlı Koyunaba, Aksaz, Sarkatlar ve Dereyüzü köylerinin yol ve içmesula-

rına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu köyyolları ileriki yıllarda stabilize kaplama programına teklif edilecektir. Aksaz 
ve Koyunaba köyünün içmesuyu tesisi mevcut olup ihtiyacı karşılamaktadır. 

38. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Simav'a bağlı Sarıçam ve Ki-
çir köylerinin içme suyu ve yol sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı 
cevabı (7/4026) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Abdülbaki Ataç tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Kütahya İli Simav İlçesine bağlı Sarıçam, Kiçir Şenköy köyünün/köylerinin Bakanlığınızı il

gilendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 
Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 

Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 
tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 

Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi
rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal haklan olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almaya düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 

— Sarıçam Köyünün içme suyu çok yetersiz, 

— Kiçir Köyünün kumlanması, 
— Şenköyün karayollarının bakımı ve içme suyunun yeni kaynaklarla takviyesi. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 

Sayı: B.02.0.012/557.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi iA.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4026-8942/34007 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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Kütahya-Simav-Sarışam-Şenköy ve Kiçar köylerinin içmesuyu ve yol sorununa dair soru 
önergesi incelenmiştir. 

Simav-Sarışam Köyü içmesuyu yapılacak hidrojeolojik etüt neticesine göre projesinin ikma
linden sonra önümüzdeki yıllar programlarında değerlendirilecektir. 

Simav-Şenköy Köyünün içmesuyu isale hattı ve deposu Özel İdare Bütçesinden ayrılan öde
nekle tamamlanmıştır. Şebekesi ise 1994 yılı içinde Özel İdareden ödenek ayrıldığı takdirde yapı
lacaktır. 

Söz konusu yolların yılı içerisinde greyderli bakımı yapılacaktır. 
39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya-Simav'a bağlı Yavu, Ahmetli, 

Maden ve Ihlamur köylerinin içme suyu ve yol sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdül-
baki Ataç'ın yazılı cevabı (7/4127) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Abdülbaki Ataç tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

' . ' . • • _ . ' Kütahya 
Kütahya İli Simav İlçesine bağlı Yavu, Ahmetli, Maden, Ihlamur köyünün/köylerinin Bakan

lığınızı ilgilendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 
Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi

rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almaya düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
— Yavu Köyü ve Karaduman Köyü arasına yeni yol açılması, 
— Yavu Köyünün içme suyunun artırılması için çalışma yapılması, 
— Ahmetli Köyünün içme suyu ve yol problemi var, 
— Maden Köyünün yolları çok dar ve bozuk, yeni yol yapılması, 
— Ihlamur Köyünün yollarının bakımının yapılması, içme suyu ve kanalizasyon sorununun 

çözümü. 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 11.4.1994 
Sayı: B.02.0.012/553.009 

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına -
İlgi : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4027-8943/34008 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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Kütahya-Simav'a bağlı Yavu, Ahmetli, Maden ve Ihlamur Köylerinin içmesuyu, yol ve kana
lizasyon sorunlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Simav-Yavu Köyünün içmesuyu devam eden iş olarak 1994 yılı içmesuyu yapım programın
da yeralmaktadır. Ahmetli ve Ihlamur köylerinin içmesuyu tesisi mevcut olup, ihtiyacı karşıla
maktadır. 

Ihlamur Köyünün kanalizasyonu 1995 yılı kanalizasyon proje programına teklif edilecektir. 
Simav-Yavu-Karaduman köyleri arasında yol, yol ağında bulunmamaktadır. 
Ihlamur Köyü yolunun 1993 yılı içinde kısmi bakımı yapılmış olup, 1994 yılında imkânlar 

dahilinde malzemeli bakımı yapılacaktır. 
Ahmetli Köyünün yolu asfalt kaplamalı olup, yolda herhangi bir problem bulunmamaktadır. 
Maden Köyünün 1993 yılı içerisinde malzemeli bakımı yapılmıştır. 

40. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Er tekin'in, Kütahya-Şaphane'ye bağlı Gürkuyu, 
Kızükoltuk, Gaipler ve Karakür köylerinin su ve yol sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/4028) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Abdülbaki Ataç tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Kütahya İli Şaphane İlçesine bağlı Gürkuyu, Kızılkoltuk, Gaipler, Karakür köyünün/köyleri

nin Bakanlığınızı ilgilendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 
Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi

rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almaya düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
— Gürkuyu Köyünün su deposu yetersiz, 
— Kızılkoltuk Köyünün yolu kumsuz, acil bakıma ihtiyaç var, 
— Gaipler Köyünün suyu yetersiz, su bulunmuş, suyun köye taşınması için yardım, 
— Karakür Köyünün yolu çok bozuk kumlanması. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 11.4.1994 

Sayı :B.02.0.012/554.009 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4028-8944/34009 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın M. Rauf Ertekin'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul

muştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 
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Kütahya-Şaphanc'yc bağlı Gürkuyu, Kızılkoltuk, Gaipler ve Karakür Köylerinin su ve yol 
sorunlarına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Şaphanc-Gaipler Köyünün içmesuyu 1994 yılı Özel İdare Programında yer almaktadır. 
Gürkuyu Köyünün içmesuyu projesinin ikmalinden sonra önümüzdeki yıllar yapım program

larında değerlendirilecektir. 
Kızılkoltuk ve Karakür yolu stabilize köyyolu olup ulaşıma açıktır. 
41. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'iri, Kütahya-Simav'a bağlı Yavu, Ahmetli 

Koyunoba ve Y. Dolaylar köylerine otomatik santral yapılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Mehmet Köstepen 'in yazılı cevabı (7/4030) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularım Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 
Kütahya İli Simav İlçesine bağlı Yavu, Ahmetli, Koyunoba, Yukarıdolaylar köyünün/köyleri

nin Bakanlığınızı ilgilendiren ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 
Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi

rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal haklan olan insanca yaşama ko
şullarını temin için ne gibi tedbirler almaya düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
— Yavu, Ahmetli, Koyunoba ve Yukarıdolaylar Köylerinin telefonları yetersiz, bu köylere 

otomatik santral yapılması. 
T. C. 

Ulaştırma Bakanlığı 8.4.1994 
Sayı:B.ll.0.MÜŞV.0.336 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in 7/4030 sıra sayılı yazılı soru öner

gesi- . 
Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup; 
Ortaca Merkezine 304 hatlık Levent tipi santral Mart ayında sevk edilecek olup Yavu Köyü 

buradan beslenecektir. 
Ahmetli Köyü, Hisarbey Merkezindeki 256 hatlık Elif-1 tipi santraldaiı beslenmektedir. Hi-

sarbey Merkezine ilave santral kurulması 1994 yılı yatırım programinda bulunmamaktadır. 
Eydemir Merkez köy olup Yukarıdolaylar Köyü buradan beslenecekler. Eydemir Merkezi, 

300 hat olarak 1994 yılı santral yatırım programında bulunmaktadır. 
Koyunoba Köyü, Güney merkezinde bulunan 250 hatlık Elif-1 tipi santaralın lokalinde bu

lunmaktadır. Güney santralına ilave santral kurulması 1994 yılı yatırım programında bulunma
maktadır. 
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Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi ge
reğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 

Ulaştırma Bakanı 
42. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Er tekin'in, Kütahya-Şaphane'ye bağlı Gürkuyu 

Köyüne telefon santralı yapılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazı
lı cevabı (7/4031) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Kütahya İli Şaphane İlçesine bağlı Gürkuyu köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgilendiren ve 
ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi

rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama 
koşullarını temin için ne gibi tedbirler almaya düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar : 
— Gürkuyu Köyüne 250 abonelik telefon santralı yaptırılması. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 8.4.1994 

Sayı :B.l 1.0.MÜŞV.0.337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in 7/4031 sıra sayılı yazılı soru öner
gesi. 

Yazı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup: 
Gürkuyu Köyü, Gaipler Merkezinde kurulu bulunan 504 hatlık Elif-2 tipi santraldan beslen

mektedir. Sözkonusu köyün 93 bağlı abonesi mevcut olup, bekleyen talebi bulunmamaktadır. 
Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi 

gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı işyer
lerinde geçici işçi statüsünde çalışan kişilerin işine son verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/4036) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular: 
1. Bakanlığınız Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalışan teknik ve fakat 

geçici işçi statülü 19 bin kişinin işten çıkarıldığı şikâyeti doğru mudur? 
2. Doğruysa bu insanları kış ortasında işsiz bırakmak suretiyle mağdur etmek hükümet prog

ramına ve siyasî taahhütlere uygun mudur? 
T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 13.4.1994 

Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/980 
Konu : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM'nin 22.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4036-8950/34032 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan; Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, DSİ Genel 

Müdürlüğümüzde çalıştırılan geçici işçiler hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Söz konusu geçici işçiler (Emanet komisyonlarınca göreve alınanlar, belirli süreli hizmet 
akitleriyle çalıştırılanlar ve part time görev yapan rasatçılar) Bütçe Kanununun öngördüğü 
hükümler çerçevesinde vizeli kadrolara tayin edilmekte ve akdin sonu, mevsim şartlarının elver
memesi, içinde bulunulan malî yıl için o işe ayrılan tahsisatın bitimi veya işin tamamlanması gibi 
nedenlerle yılın, ancak belirli sürelerinde (6-11 ay) çalıştırıldıkları için bu süre bütün yıl devam 
etmemektedir. 

1993 Malî Yılı sonuna kadar ilgili Kuruluşumuza 196 959 adam/ay geçici işçi kadrosu veril
miştir. Ayrıca, 1992 malî yılından itibaren de yalnız Olağanüstü Hal Bölgelerinde kullanılmak 
üzere 7 200 adam/ay ilave kadro tahsisi yapılmıştır. 

1994 Malî Yılı Bütçesinden DSİ Genel Müdürlüğümüze, geçici işçi ödeneği olarak verilen 
miktar 1.6 trilyon TL. dir. Bu ödenek ihtiyacın 1/3'ü olup, gerçek ihtiyaç ise 5.6 trilyon TL. dir. 

1993'de aylar itibariyle çalıştırılan sayıyı bu yıl da geçmemek üzere yıllık icraat 
programlarındaki yatırımlar, coğrafî konum, mevsim şartları, işletme sayısı ve özellikleri göz 
önüne alınarak geçmiş yıllara benzer uygulama içinde, bazı işlerin önce başlaması nedeniyle, bir 
bölüm geçici işçinin işe erken alınmasını gerektirdiğinden, işin bitimine bağlı olarak, bu statüdeki 
işçilerin akitleri de değişik süreler için yapılmaktadır. 

Dolayısıyla; geçmiş yıllarda olduğu gibi, 1994 Malî Yılı için de bölgeler arasında ayrıcalık 
yaratacak veya vatandaşın mağduriyetine neden olacak bir uygulama söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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44, — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesince Eryaman 
Güzelkentte yapılan bir ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı 
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4053) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması 
hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Adnan Dinçer'in Eryaman Güzelkentte ihale alan, aralarında ASKİ Genel Müdürü Şükrü 
Barutçu ve kardeşi Erol Barutçu'nun şirketi olan Dost inşaatın da yer aldığı 3 şirkete Bayındırlık 
Bakanlığı tarifelerinde azamî A=1.25 şeklindeki taşıma katsayısının üzerinde A=1.70 şeklinde 
taşıma katsayısı tespit ve buna göre ödemeler yaparak şirketi zarara uğrattığı iddia edilmiştir. 

Sorular: 

1. Ankara Büyükşehir Belediyesi ne kadar zarara uğratılmıştır? 

2. Yetkililer hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

T.C. 

İçişleri Bakanlığı 13.4.1994 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Sayı: B050MAH0650002/365 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 24.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4053-8988/34287 
sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın "Ankara Büyükşehir Belediyesince Eryaman 
Güzelkent'de yapılan bir ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesiyle 
ilgili olarak Ankara Valiliği aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgilerden: 

Taşıma katsayısının; yolun fizikî durumuna (asfalt, ham yol vs. olup olmadığına), güzergâh 
üzerindeki eğimine bağlı olarak belirlenen bir parametre olduğu, teknik elemanlarca işin başında 
belirlenip koşullara göre yenilendiği, Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesi gereğince azamî 
A-2,00 olacağı, 

Bu çerçevede, sözkonusu ihalede şantiye şartlarına göre belirlenen ve yürürlükteki şart
namelerin sınırları içerisindeki katsayının uygulandığı, belediyenin herhangi bir zararının 
olmadığı, 

anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 
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45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, PTT dağıtıcıları ve hat bakıcılarının izinlerine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/4083) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımına Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular: 
1. PTT hizmetinde ne kadar dağıtıcı, ne kadar hat bakıcısı yardır? 
2. Bunların tamamı kanunî izin hakkını kullanıyorlar mı? 
3. İzin hakkını kullanmayanlara herhangi bir ek ödeme yapılıyor mu? 
4. Bu hizmetlilerin durumlarının iyileştirilmesi hususunda neler düşünülmekte ve yapılmak

tadır. 
T..C. 

Ulaştırma Bakanlığı ' 8.4.1994 
Sayı :B.11.0.MÜŞV.0.342 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın 7/4083 sıra sayılı yazılı soru önergesi. 
Yazı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup: 
Bakanlığımız ilgili kuruluşu PTT Genel Müdürlüğünde, 31.12.1993 tarihi itibariyle 14315 

dağıtıcı istihdam edilmektedir. Ancak, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 ve geçici 10 
uncu maddeleri gereğince, teşekkülün (PTT Genel Müdürlüğü) pozisyonları, Bakanlar Kurulunun 
15.3.1990 tarih ve 90/267 sayılı Kararı ile tespit edilmiş olup, yapılan unvan sadeleştirilmesinde 
tesisatçı yardımcısı, başbakıcı, bakıcı, terzi ve usta pozisyonları, teknisyen yardımcısı pozis
yonuna çevrilmiş olup, 31.12.1993 tarihi itibariyle 7005 teknisyen yardımcısı istihdam edilmekte
dir. ' 

Diğer unvanlarda çalışan personel gibi, dağıtıcı ve teknisyen yardımcısı pozisyonlarında 
çalışmakta olan personele de iş ve personel durumlarına göre kanunî izinleri kullandırılmakta, 
ancak izin hakkını kullanmayanlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname cevaz vermediğinden herhangi bir ödeme yapılması mümkün bulunma
maktadır. 

Ayrıca, 19.10.1993 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4875 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkların personel sayıları dondurulmuştur. Buna 
bağlı olarak açıktan atamalara müsaade edildiğinde ve atama yetkisi verildiği takdirde PTT Genel 
Müdürlüğünde, doldurulmasına şiddetle ihtiyaç duyulan boş pozisyonlara personel alınması 
yönüne gidilebilecek ve çalışmakta olan diğer unvanlardaki personel gibi dağıtıcı ve teknisyen 
yardımcısı pozisyonlarında çalışan personelin durumunda da personel eksikliğinden doğan sıkıntı 
ortadan kaldırılabilecektir. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi 
gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 

Ulaştırma Bakanı 
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46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Kocacli-Merkez Uzunlarla otomatik telefon 
santraline ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/4085) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak ceva
plandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Soru : Ocak 1994 sonunda bitirilmesi planlanan Kocaeli-Merkcz-Uzuntarla otomatik 
santralındaki genişletilme çalışması tamamlanmış mıdır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 8.4.1994 

Sayı :B.11.0.MÜŞV.0.338 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'm 7/4085 sıra sayılı yazılı soru önergesi. 
Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup: 
Uzuntarla Merkezinde 1000 hatlık Elif-2 tipi santral mevcut olup, 560 bağlı, 285 bekleyen 

abone bulunmaktadır. Şebeke çalışmalarının bitimine müteakip bekleyen talepler karşılanacaktır. 
Mevcut santralın kapasitesi yeterlidir. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi 
gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. -• 
Mehmet Köstepen 

. Ulaştırma Bakanı 
47. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Andırın İlçesinde 

binaları tamamlanan santrallere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı 
cevabı (7/4124) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak 

cevaplandırmaması hususunu saygılarımla arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
— Kahramanmaraş-Andırın İlçesinde tamamlanan Boğazören ve Danovası santral binalarına, 

santral temin edilmesine yönelik bir çalışma var mıdır? 
— Varsa ne zaman bitirilecektir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 8.4.1994 

Sayı: B. 11.0.MÜŞV.0.343 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin 7/4124 sıra sayılı yazılı soru öner
gesi. 

Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup; 
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Kahramanmaraş-Andınn İlçesine bağlı Boğazörcn merkezine, Pazarcık merkezinden kullanım dışı kala
cak 500 hatlık Dicle tipi santralin kurulması planlanmıştır (Pazarcık merkezine 4080 hatlık EWSD tipi santralin 
montajı devam etmektedir.) 

Eğirağızlı merkez köy olup, Darıovası buradan beslenecektir. Eğirağızlı 250 hat olarak 1994 yılı santral 
yatırım programında bulunmaktadır. 

Yukarıda cevabı arz edilen som önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince cevap-
lanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla 
• Mehmet Köstepen 

Ulaştırma Bakanı 
48. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Şırnak-Güçlükonak İlçesine bağlı bazı güvenlik güçlerince 

basıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nalıit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4149) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki somlarımın İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 16.2.1994 
Zübeyir Aydar 

Siirt 
6.1.-10.1.1994 tarihlerinde Şırnak İli Güçlükonak (Basa) İlçesine bağlı bazı köylere yapılan operasyonda 

Kencver (Demirboğaz), Goyina (Çctinkaya), Zvvınga Şıkaka (Ağaçyurdu) köylerine de baskın yapılmıştır. 
Goyina köyü kısmen, diğerleri tamamen yakılmışür. Kencver köyünde 15 büyük 80 küçük baş hayvanda telef 
edilmiştin Diğer köylerde telef edilen hayvan sayısı henüz bilinmiyor. Yine bu köyde, aralarında Köy Muhtan 
İbrahim İnan'ında bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştır. Olaylar sırasında askerlerin yakılan evlerin ve 
öldürülen hayvanların önünde resim çektirdiği de halk tarafından iddia edilmektedir. 

1. Kencver Köyüne hangi gerekçeyle baskın yapılmıştır? 
2. Goyina Köyüne niçin baskın yapılmışür? , 
3. Zvvınga Şıkaka Köyüne yapılan baskının gerekçesi nedir? 
4. Köylerin yakılması hangi kanunî veya kanundışı gerekçeye dayanmaktadır? 
5. Bu 3 köyde halkın maddî zararı tespit edilmiş midir? 
6. Evleri, eşyaları ve geçim kaynaklan yok edilen insanlanmıza tazminat ödenecek midir? 
7. Evsiz ve geçim kaynaklanndan yoksun bırakılan insanlarımızın barınma ve geçinme sorunlannın 

çözümü için tedbir alınmış mıdır? 
8. Kencvver köyünde 27 yurttaşımızın gözalüna alınmasının gerekçesi nedir? 
9. Bu 27 kişi serbest bırakılmış mıdır? 
10. Olaylann sonımlulan hakkında soruşturma ve kanunî işlem yapılması düşünülmekte midir?. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 5.4.1994 
HRK: 7504-352-94/ASYŞ.Ş.ŞİK.(1927) 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 1 Mart 1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.002-7/4149-
9145/34730 sayılı yazısı. 
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Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Sımak İli, Güçlükonak İlçesine bağlı bazı köylerin 
Güvenlik Güçlerince basıldığı iddiasına ilişkin vermiş olduğu soru önergesi incelenmiştir. 

1. 6-8 Ocak 1994 günleri arasında, Güçlükonak İlçesi, Ağaçyurdu, Yatağankaya ve Çetinkaya 
yerleşim birimleri civarındaki bölgede teröristlerin bulunduğu ve çevre köylere gelip gittikleri 
duyumlarının alınması üzerine, Mardin, Siirt ve Şırnak Güvenlik Komutanlıklarınca ortak 
operasyon icra edilmiştir. 

2. Ağaçyurdu ve Yatağankaya köyleri arasında bulunan Pırt Tepe bölgesinde teröristlerle 
sıcak temas sağlanmış ve çıkan silahlı çatışmada (1) üsteğmen şehit olmuş, (1) er yaralanmıştır. 
Arazide yapılan aramada teröristlere ait kan izlerine rastlanılmış ancak ölen yada yaralanan 
teröristlerin, arkadaşları tarafından kaçırılmış yada saklanmış olduğu değerlendirilmiştir. 

3. Demirboğaz Köyünden, terör örgütüne yârdım ve yataklıktan (17) vatandaş gözaltına 
alınmış, yapılan sorgulamalarını müteakip sevk edildikleri Siirt C. Başsavcılığınca serbest 
bırakılmışlardır. Operasyon esnasında Güvenlik Kuvvetlerince hiçbir vatandaşın evi yakılmamış, 
hayvanları telef edilmemiştir. Ayrıca mağdur olduğu iddia edilen köylülerin adlî yada mülkî 
makamlara herhangi bir müracaattan da vaki değildir. Önergede belirtilen konuların asılsız iddi
alardan ibaret olduğunu bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

49. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, DDY Genel Müdürlüğü tamir atölyesine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakam Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/4167) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : DDY Genel Müdürlüğü sorumluluğu içerisinde bulunan ve pasifize edilmiş durumda 
bulunan Bilecik tamir atölyesinin Haydarpaşa-Adapazarı arasında aktif biçimde hizmet yürüten 
tamir atölyeleri gibi faal kılınması fayda gereğidir. 

1. Bu tip atölyeler açısından ilgili Genel Müdürlüğün ne gibi çalışması mevcuttur? Şayet bu 
yönde bir çalışma mevcut değilse, faydalı bir çalışmayı başlatabilir misiniz? 

2. Bilecik İlimiz demiryolları güzergâhı üzerinde önemli ve faydalı hizmetlerden mahrum 
bırakılmış bir ilimizdir. Bu hizmet yoksunluğunu Demiryolları açısından iyileştirebilmek ve bu 
yönde olumlu faydalar sağlamak için proje bazında bir çalışmayı başlatabilir misiniz? Veyahutta, 
bu gibi illerimiz için halihazırda yapılmakta olan bir çalışma mevcut mudur? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 8.4.1994 

Sayı:B.11.0.MÜŞV.0.345 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in 7/4167 sıra sayılı yazılı soru önergesi. 

Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup: 
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Günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak vagon seyir mesafesinin artması nedeniyle 
Bilecik'te Vagon Atölye Müdürlüğüne ihtiyaç olmamasına rağmen, şehrin kalkınması ve 
Haydarpaşa-Eskişehir güzergâhında acil durumlara müdahale edilebilmesi ile, arıza yapan 
vagonların Bilecik'e toplanmasıyla (2 dingilli vagon tamiri) hizmet verimli hale getirilmeye 
çalışılmaktadır. 

Daha önce Haydarpaşa-Eskişehir hattında diesel lokomotiflerle servis yapılmakta, bu loko
motiflerin su, yakıt, yağ ve kum ikmallerini tamamlamak ve küçük arızaların giderilmesi için 
Bilecik'te bir sundurma şefliği bulunmakta idi. Ancak hattın elektrifikasyona açılması nedeniyle 
taşımacılık, elektrikli lokomotiflerle yapılmaktadır. Bu lokomotiflerin çeker güçlerinin fazla 
olması nedeniyle Bilecik'te ancak 1 adet elektrikli lokomotif ranfor olarak çalışmakta olup, bu 
lokomotiflere yalnız kum ikmali yapılmaktadır. Bu işlerin yürütülmesi için 21 memur, 37 işçi 
görev yapmakta olup, teşkilatlı bir depo şefliğine ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi 
gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 

' ' / • Ulaştırma Bakanı 
50. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, AŞOT'un hizmete ne zaman açılacağına 

ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (714183) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Ankara şehri inşa edilen otogar ile ilginç bir komedi yaşamaktadır. Mevcut hükümetin 

Başbakan Yardımcısı durumunda olan bir kişinin döneminde inşaatı tamamlanan otogar 
belediyenin arazi sahibi Tarım Bakanlığından fahiş fiyat istemesinden dolayı işletmeye alınama
maktadır. Yani Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ın yaptığını Başbakan Yardımcısı Murat 
Karayalçın işletmeye aldıramamaktadır. 

Sorular: ( 

'1. Bu garabet ne zaman bitecektir? 
2. Bu beceriksizlik ne zaman sona erecek ve otogar tam olarak hizmete girecektir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 8.4.1994 

Sayı: B. 11.0.MÜŞV.0.348 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nm 7/4183 sıra sayılı yazılı soru önergesi. 
Yazılı soru önergesinde bahsedilen konu, tarafımdan inceletilmiş olup: 
Malumları olduğu üzere; otogarların yapım ve işletmesi görevi mevzuat gereği Büyük Şehir 

Belediyeleri olmak üzere, Mahallî İdarelere bırakılmıştır. 
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Bu itibarla, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığı tarafından inşa edilen yeni otogarın 
hizmete açılması, işletilmesi yetkisi ve sorumluluğu tamamen Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
ve arazi sahibi olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığına aita olup, Bakanlığımız görev alanına giren 
bir husus bulunmamaktadır. 

Yukarıda cevabı arz edilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi 
gereğince cevaplanabilrhesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mehmet Köstepcn 

Ulaştırma Bakanı 
51. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Anadolu liselerinde nakil öğrenci yığılması olup 

olmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/4199) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'ın sözlü olarak cevap vermesini 
arz ederim. 

Seyfi Şahin 

Kayseri 
1. Anadolu liselerinde yurt içi ve yurt dışı nakil öğrenci yığılması oluyor mu? 
2. Oluyorsa bu öğrenciler okula uyum sağlıyor mu? 
3. Eğer sağlayamıyorsa yeni bir adaptasyon Anadolu Lisesi açmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 13.4.1994 
Sayı: 022.Arş.Pln.Dai. Bşk.-94/1081 

Konu : Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 7.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/4199-9246/35042 sayılı 
yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Şahin'in "Anadolu Liselerinde nakil öğrenci yığılması olup 
olmadığına'' ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

• 1. Valiliklerce öğrencilerin okullara dağılımı dengeli bir şekilde yapılmakta ve anadolu lisesi 
nakillerinde öğrenci yığılmasının olmamasına çalışılmaktadır. 

2. Yurt dışından gelen öğrencilerin Anadolu liselerine uyumlarının sağlanabilmesi için 
Türkiye genelinde beş Anadolu Lisesi eğitim ve öğretime devam etmektedir. Uyum için bu 
sayıdaki Anadolu Lisesi yeterlidir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

52. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Er tekin'in, Kütahya-Gediz'e bağlı bazı köylerin 
okul ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4225) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Kütahya İli Gediz İlçesine bağlı aşağıda yazılı köyünün/köylerinin Bakanlığınızı ilgilendiren 
ve ivedilik arz eden sorunları aşağıda dipnot halinde belirtilmiştir. 

Soru 1. Anılan sorunların tespiti için veya çözümü için şu ana kadar ne yapılmıştır? 
Soru 2. Bu sorunların kısa vadede çözümü için Bakanlığınızın 1994 yılı bütçesinden ödenek 

tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadardır? 
v Soru 3. "Köylü milletin efendisidir" diyen K. Atatürk'ün gösterdiği hedefte 21. yüzyıla gi

rerken köylümüzün bu acil problemlerini çözüp, onlara en doğal hakları olan insanca yaşama 
koşullarını temin için ne gibi tedbirler almaya düşünüyorsunuz? 

Çözüm Bekleyen Sorunlar: 
— Pırdan ve Yenigüney köylerine ortaokul yapılması. 
— Fırdan ve Köynükören köylerinin ilkokulları yetersiz. 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 13.4.1994 
Sayı: 022.Arş.Pln.Dai. Bşk.-94/1087 

Konu: Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi ; TBMM Genel Sekreterliğinin 8.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/4225-9281/35150 sayılı 
yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in (Kütahya-Gediz'e bağlı bazı köylerin 
okul ihtiyacına) ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Gcdiz-Fırdan Köyü ilkokulu 6 derslikli olup 170 öğrenci öğrenim görmektedir. Son üç 
yılda öğrenci sayısı azalarak 207'den 170'e düşmüştür. Okul binası yeterlidir. 

Gediz-Köynükören Köyünde 1951 yılında yapılan okulda 147 öğrenci öğrenim görmektedir. 
Okulun yenilenmesine ihtiyaç olmakla birlikte köy tüzelkişiliğince uygun arsa gösterilmediğinden 
yeni bina yapımı mümkün olamamıştır. 

2. Fırdan Köyü, ilçe merkezine 1 km. mesafededir ve her an ulaşım imkânı vardır. Ortaokul 
çağındaki öğrenciler ilçe merkezindeki okullarda okuma imkânına sahiptirler. 

Yenigüney Köyü öğrencilerinin ise 8 km. uzaklıktaki Gediz-Yunuslar İlköğretim okulunda 
öğrenimlerini sürdürmeleri mümkündür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

53. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bakanlığın bütçe-dışı kaynaklarından Bilecik'e 
ayıdan ödeneklere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/4236) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede

rim. 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Bakanlığınız 1994 yılı içerisinde bütçe dışı kaynaklardan Bilecik İli ve ilçeleri için ne 

kadarlık bir ödenek ayırmıştır? 
Şayet ödenek ayrılmış ise, bu ayrılan ödenek nerelere kullanılacaktır ve miktarları nedir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 13.4.1994 
Sayı: 022.Arş.Pln.Dai. Bşk.-94/1084 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 30.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/4236-9307/35254 sayı

lı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in "Bakanlığın bütçe-dışı kaynaklarından Bilecik'e 

ayrılan ödeneklere" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Bilecik İline 1994 yılında 3418 sayılı kanunun 39/b maddesi gelirlerinden 500 000 000 TL. 

ödenek gönderilmiştir. 
Ödenek, Bozüyük Anadolu Lisesi kamulaştırma bedeli, aynî hak tesisi ve buna ilişkin gider

lerde kullanılacaktır. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

54. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Meslekî ve Teknik Öğretim Kurumlarında kül
tür dersleri öğretmenlerine verilen özel hizmet tazminatının kaldırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/4249) 

Türkiye Büyük Mille.t Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Oktay Öztürk 

Erzurum 
1. Teknik hizmetler sınıfından sayılıp Bakanlığınıza bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Kurum

larında atelye ve meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapanlara özel hizmet tazminatı verildiği, 
ancak aynı okullarda görev yapan kültür dersleri öğretmenlerine bu hakkın verilmediği 19.11.1993 
tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Bu uygulamanın aynı şartlarda ve okullarda hizmet veren tek
nik dersler ve kültür dersleri öğretmenleri arasında sıkıntılar yaratmaz mı? 

2. Bu uygulama aynı emeği veren öğretmenler için hakkaniyet ölçüsüne sığıyor mu? 
3. Bu uygulamanın düzeltilmesi ve binlerce kültür dersi öğretmeninin moralinin düzeltilmesi 

ve verimliliğini artırmak için yeniden bir düzenleme yapacak mısınız? 
T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 13.4.1994 
Sayı: 022.Arş.Pln.Dai. Bşk.-94/1083 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Genel Sekreterliğinin 30.3.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/4249-9326/35321 sayı

lı yazısı. 
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Erzurum Milletvekili Sayın Oktay Öztürk'ün meslekî ve teknik öğretim kurumlarında meslek 
dersleri öğretmenlerine verilen özel hizmet tazminatının kültür dersleri öğretmenlerine verilemedi
ğine ilişkin yazılı som önergesi incelenmiştir. 

Özel hizmet tazminatından tüm öğretmenler yararlanmaktadır. Ancak, meslekî ve teknik öğ
retim kurumlanndaki meslek dersleri öğretmenleri için ek puan uygulaması vardır. Öğretmenlik 
mesleğinin statü itibariyle eşitliği düşüncesinden hareketle farklılıklar yaratan uygulamaların kal
dırılması konusu, hazırlıkları sürdürülen Millî Eğitim Personel Kanunu kapsamında düşünülmek
tedir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
55. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, okuldan uzaklaştırılan bir Kara Harp Okulu öğ

rencisine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/4254) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını talep etmekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
Sorularım: 
1. Kara Harp Okulu 1 inci tabur, 4 üncü bölük, 13 kısım ve 1679 numaralı son sınıf öğrencisi 

Aydın Altıyanar okuldan uzaklaştınlıncaya kadar hangi konularda kaç takdirname almıştır? 
2. 5.3.1994 tarihinde okuldan uzaklaştırılmasına sebep olan disiplin suçu nedir? 
3. Okuldan uzaklaştırma suçu, Allah'a inanmak, dinine bağlı olmak ve namaz kılmaksa, laik

lik, fikir hürriyeti ve inandığı gibi yaşamak kavramları anasıl izah edilebilir? 
4. 1 inci tabur, 4 üncü Bölük Komutanı Kurmay Yüzbaşı Muhammed Kirazdiken ve Takım 

Komutanı Piyade Üsteğmen Cancr Aypar, yüzlerce kişi önünde söylediği iddia edilen aşağıdaki şu 
sözleri doğru mudur? 

"Bu ordu kaç defa ihtilal yapmış bir ordudur" 
"Bu ordu yeri gelince Başbakan sallandırmış bir ordudur" 
"Dili uzayanın işini bitiririz" ifadeleri ile neyi kasdetmektedir? 
ve şayet bu sözler kullanılmışsa bir bölük komutanının bu sözleri sarfetme yetkisi var mıdır? 
5. Genel Kurmayınızı töhmet altında bırakan bu sözler, adıgeçen subaylar tarafmadan sarfe-

dilmişse, üstleri tarafından soruşturmaya tâbi tutulacaklar mıdır? 
T.C. 

Millî Savunma Bakanlığı 
Kanun : 1994/308-TÖ 12.4.1994 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 30 Mart 1994 tarihli ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/4254-9370/35514 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak tarafından verilen ve ilgi Ek'inde gönderilerek cevaplandı
rılması istenilen "Okuldan uzaklaştınlan bir Kara Harp Okulu öğrencisine ilişkin" Yazılı Soru 
Önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
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Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak Tarafından Verilen Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. Kara Harp Okulu 3 üncü sınıf öğrencisi 1679 numaralı Aydın Altınayar'ın okuldan çıkarıl

ması konusundaki Yazılı Soru Önergesi incelenmiştir. 
2. Harp Okullarında öğrenim gören öğrencilerin okuldan çıkarılma işlemleri 1462 sayılı Harp 

Okulları Kanununun 5 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; başta yönetmelikte belirlene
cek esaslar dahilinde disiplin (ahlak) notunu kaybedenler ile öğrenci niteliğini kaybettiklerine da
ir Yüksek Disiplin Kurulunca haklarında karar verilenler, Mahkeme kararıyla öğrencilik hukuku
nu kaybedenler, giriş koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, öğrenimlerini süresi içinde ta
mamlayamayanlar okuldan çıkarma işlemine tabi tutulmaktadırlar. 

Harp Okulları Yönetmeliği ve Harp Okulları Disiplin Yönergesine göre her öğrenciye, yemin 
tarihinden itibaren, Harp Okulundaki öğrenim süresince 160 disiplin notu verilmekte ve işlemiş ol
duğu suç ve kabahatlerin karşılığı olarak kırılan disiplin notunun (kötü disiplin notu) 1/2 si müte
akip öğretim yılı için verilecek disiplin notundan düşülmektedir. 

3. Askerî öğrenci Aydın Altmayar, 28 Ocak 1992 tarihinden 20 Aralık 1993 tarihine kadar 15 
kez suç teşkil eden fiili ve davranışlarda bulunmuş ve hakkında Harp Okulları Yönetmeliği ile 
Harp Okulları Disiplin Yönergesi hükümlerine göre işlem yapılarak, suç nev'ine göre öngörülen 
disiplin cezasının tatbiki cihetine gidilmiştir. En son olarak Disiplin Mahkemesinin görev alanına 
giren disiplin suçu işlemiş ve Kara Harp Okulu Komutanlığı Disiplin Mahkemesince verilen mah
kumiyet kararı da itiraz üzerine inceleme yapan üst disiplin mahkemesince onaylanmak suretiyle 
kesinleşmiştir. 

4. Anılan öğrenci, disiplin notunun tamamını kaybedinceye kadar hem ilgili disiplin kurul
larınca ikaz edilmiş ve hem de Disiplin Yönergesi gereğince, disiplin notundaki düşme miktarına 
göre kendisine ve ailesine müteaddit ikaz yazılan gönderilmiştir. 

5. Askerî Öğrenci Aydın Altınayar, kendisine tanınmış olan disiplin notunun tamamını kay
betmesi nedeniyle, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş ve 29 Aralık 1993 tarihinde Harp Okul
ları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi ile Harp Okulları Disiplin Yönergesinin 14 üncü maddeleri 
gereğince "Disiplinsizlikten Okuldan Çıkarılma" işlemine tabi tutulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
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İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün Ayasofya Camii'nin İbadete Açılması ile İlgili 
Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme 

Alınma Önergesine verilen oyların sonucu : 
Kabul edilmiştir. 

ADANA 
M. Halit Dağh 
Veli Andaç Durak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Turgut Tekin 
AFYON 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim Özsoy 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
İsmet Gür 
Mahmut Öztürk 
ANKARA 
Ömer Faruk Ekinci 
Mehmet Sağdıç 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 

BALIKESİR 
Ömer Lütfü Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
238 
150 
87 
— 

1 
205 

7 

(Kabul Edenler) 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safdcr Gaydalı 
BOLU 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Kadri Güçlü 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
Muharrem Şcmsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Nabi Sabuncu 
EDİRNE 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Lütfı Esengün 

• / 

İsmail Köse 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Asım Kaleli 
Ali Su 
İSTANBUL 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Kadir Ramazan Coşkun 
Bedrettin Dalan 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
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Halil Orhan Ergüder 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
İsmail Sancak 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
İlhan Kaya 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Salih Kapusuz 
Seyfı Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Muhammet Kaymak 
İbrahim Özdiş 
Timurçin Savaş 
AFYON 
İsmet Attila 

KONYA 
Musa Erancı 
Ali Günaydın 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Ömer Şeker 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Nevşat Özer 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Cavit Sadi Pchlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 

(Reddedenler) 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mustafa Kılıçarslan 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Hüseyin Özalp 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Ahmet Ankan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Abdürrezak Yavuz 
TOKAT 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

Mehmet Kerimoğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
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ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Melih Pabuççuoğlu 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
BURSA 
Şükrü Erdem 
Hüsamettin Örüç 
ÇANKİRİ 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 

B : 8 9 

İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
Tansu Çiller 
İsmail Safa Giray 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
Gürol Soylu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
KARS 
Mehmet Alp 
Atilla Hun 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

(Geçersiz Oy) 
KARS 

Zeki Naci Tarhan 

13. 4.1994 O : 5 

Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
M. Kâzım Dinç 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
MARDİN 
Muzaffer Ankan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Erman Şahin 
ORDU 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
Nafiz Kurt 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 

' Necmettin Cevheri 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 

- Kamer Genç 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
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ADANA 
Uğur Aksöz 
M. Selâhattin Kılıç 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılınç 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
İ. Melih Gökçek 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilgct 

(Oya Katılmayanlar) 

İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfık Türesin 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
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DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abduülah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk (Bşk.) 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 

. Mehmet Batallı 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
HAKKARİ 
Esat Canan 
Mustafâ Zeydan 
HATAY 
Ali Uyar 
İÇEL 

Y. Fevzi Ancı 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
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Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Salih Ergün 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdcmir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigeıi 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 

Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
AlaettinKurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
MARDİN 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
İbrahim Kumaş 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Kemalettin Göktaş 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
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(Açık Üyelikler) 

ADANA-- : 1 BURSA : 1 İSPARTA : 1 
&DIYAMAN : 1 DİYARBAKIR : 1 İSTANBUL : 1 

MARDİN : 1 

:©: 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
89 UNCU BİRLEŞİM 13 .. 4 . 1994 ÇARŞAMBA ' Saat : 15.00 . 

__1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün Ayasofya Camii'nin İbadete Açılma
sı ile İlgili Kanun Teklifinin İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma Önergesi (2/30) 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

—>• •—«oyo-< (2s» -—<»• • 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

••>——o>-©-<c»»—«•• 

GENEL GÖRÜŞME YE MECLİS ARAŞTİRMASİ 
YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

• M ' M^Sg 

6 
SÖZLÜ SORULAR 



7 
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 Kanun 
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 
Kanım Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde, Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişildik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

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 İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi : 
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 Kanuh 
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) 

— 2 — 



? 
. ICANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER. 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi 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 İlişkin 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 Halkkında 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 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı 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 Akbulut, 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) 

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) 
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X 16. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmimde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

17, — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. —- Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320) 
(S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 20. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

2 1 . — 1İ İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

22. — Hâkim ve Savcı Adaylaırı 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) 

23. — Doğru Yol Partisi Grup . Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

24. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısj. ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

25. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kânun 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) 
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26. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

27. — 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) 

28^ — 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) 

29. — 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) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

30. — İskân 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) 

31. — 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) 

32. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gaip Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında 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) 
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33. — Vakıflar Kanununda Değişliktik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

34. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesîine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 

35. — 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) 

36. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kurutuş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993) 

37. — 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 38. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S, Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

39. — 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) 

40. — 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) 

41. — 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 42. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993; 
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X 43. — Hizmet İlişkisine İşveren 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 : 26.1.1993) 

X 44. — 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 45. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

46. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

47. — 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) 

48. ~ Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlaır 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) 

49. — 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) 

50. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanveMli 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'nım 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) 

51. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerdö Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

52. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayıh 
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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) 

53. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

54. — 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) 

55. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

56. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : b.4.1992) 

57. — 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) 

58. —- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili B^kir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlaı 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) 

59. — 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 tarihî : 1.6.1992) 

60. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 
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61. — 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) 

62. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Aıazi 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) 

63. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşu 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) 

64. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma târihi : 21.9.1992) 

• 66. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

67. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri iç 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) 

68. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 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) 

69. — İstanbul 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) 
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70. — 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 Maddesfinin 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) 

71. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Tüdc 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) 

72. — 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) 

73. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teküti 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

74. _ 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) 

75. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

76. — 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) 

77. — 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) 

78. — 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) 
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79. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

80. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayıh 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) 

81. — 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) 

82. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Saydı 
imar 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) 

83. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayıh 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) 

84. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'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 talihi : 8.1.1993) 

85. — 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) 

,86. — 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) 
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87.— 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) 

88. — 'Sımak 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) 

89. — 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) 

90. — 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) 

91. — 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) 

92. — 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) 

93. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
tiki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

94. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, 1479 Sayıh Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

951 — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayıh 
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) 

96. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
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tlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

97. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

98. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Saydı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarih. : 
4.3,1993) 

99. — 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) 

100. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

101. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tariki : 2.4.1993) 

102. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

103. — 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) 

104. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

105. — Samsun Milletvekili llyas 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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106. — Manisa Milletvekili Tevfıik Difcer'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) 

107. — Denizli Milletvekili Nabi Salbuncu'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) 

108. — 2886 Sayılı Devlet ihale 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) 

109. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

110. — 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) 

111/— Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kumluşlarımn 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) 

112< — Şırnafc Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

113. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

1İ4. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

115.— Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Gftçioi 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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116. — Konya Milletvekili Mehmet Reçeciler'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) 

117. _ 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) 

118. — 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 119. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S.' 
Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi: 26.11.1993) 

X 120. — 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 121. — 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 i 26.11.1993) 

X 122. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilrnesine 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) 

123. — Giresun Milletvekili Rasinı 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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124. — 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) 

125. — 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) 

126i — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcagün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

127. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

128. — 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 129. —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 130. — 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 131. — 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. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 132. — 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 133. — 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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134, — Eskişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem 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) 

135. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 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 136. — 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 137. — 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. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

138. — Bursa Milletvekili lurhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağ,-lma tarihi : 8.2.1994) 

X 139. — 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 Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 140. — 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) 

141. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'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 142. — 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 143. — 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) 

144, — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 145. — 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 146. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Djşişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 147. — 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 148. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi.: 
10.2.1994) 

149, _ 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) 

150. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

15lî — 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) 

152. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 153.— 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 154. — 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 155. — 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 156. — 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 157. — 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 158. — 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 159. — 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 (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

160. -T- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı:564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 
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X 161. — 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) 

162. — 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) 

163̂  — 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) 

164, — 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 165. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığ: ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kamun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

X 166 — 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) 

X 167. — 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) 

168.( — İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409 ve 409'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.1.1994 ve 23.3,1994) 

169. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
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Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

170. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

171. — tcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

172. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporı (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

173. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

174. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) . 

175. — Adliye Mahkemeleri ile üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

176. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

177. '— Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Difcici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

178. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
X 179. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

180. — Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) -
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181. —• Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

182. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 620) 
(Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 183. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

\ • . 

184.: — Silahlı Kuvvetler ihtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994). 

185. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

186. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

187. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

188. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ırı Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) ' 

189. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3,1994) 

190. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S, Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 
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X 191. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

192. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

193. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

194. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

. 195. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin- Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

196. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
s ı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) , 
X 197. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 

Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 
X 198. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 
X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 
X 200. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

— 23 — 




