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18 inci Birleşim 
25 .11.1997 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. -YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Van Milletvekili Mahmut Yılbaş'ın, 24 Kasım Öğretmenler Gününe 

ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın ce
vabı 

2. - Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, 24 Kasım Öğretmenler Gününe 
ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın ce
vabı 

3. - Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, 24 Kasım Öğretmenler Gününe 
ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın ce
vabı 

4. - Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın, Van Milletvekili Mahmut 
Yılbaş, Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve Tekirdağ Milletvekili Enis Sü
lün'ün 24 Kasım Öğretmenler Gününe ilişkin gündemdışı konuşmalarına ce
vabı 

Sayfa 
5 
7 
44 
11 
// 

11:12 

12:14 

14:15 

16:20 



T.B.M.M. B : 1 8 25 .11 .1997 0 : 1 
Sayfa 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 20,25 
1. - Romanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönü

şüne kadar, TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vekâjet edeceğine ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1146) 20 

2. - Bulgaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'ye, dönüşüne ka
dar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in vekâlet et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1147) 20 

3. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın (6/624, 625 ve 626) numaralı 
sözlü sorularını geri aldığına ilişkin (4/269) 25 

4. -Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Kanada, Türkiye-SIovakya, 
Türkiye-Finlandiya Paıiamentolararası Dostluk gruplarının kurulmasına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1148) 25:26 

5. - Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1149) 26 

6. - Manisa Milletvekili Yahya Uslu'ya ödenek ve yolluğunun verilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1150) 26 

7. - Devlet Bakanı Burhan Kara'nin, Türkmenistan ve Azerbaycan'a yapa
cağı resmî ziyarete katılması uygun görülen milletvekiline ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/1151) 27 

8. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 235 inci Maddesine Bir Bend Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/488) 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/270) 27'28 

9. - Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde.Karar
namelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlileri
ne Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifinin (2/683) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/271) 28:30 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 20 

1. - İstanbul Milletvekili Altan Öymen ve 38 arkadaşının, kaçak ve çarpık 
yapılaşmanın çevre ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
Önergesi (10/217) 20:22 

2.' - Denizli Milletvekili M. Kemal Aykurt ve 54 arkadaşının, Karadeniz Ka
rayolu ihalesinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Ya
şar Topçu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/13) 22:24 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 24 

1. - Genel Kurulu ziyaret eden Bulgaristan Cumhuriyeti Savunma Bakanı 
Georgi Ananiev ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 24:25 
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Savfa 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 30,45,49 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 30,45,49 

1. - Antalya Milletvekili Hayri Doğan ve 58 arkadaşının. Tarım Kredi Ko
operatifleri Merkez Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini yasalara aykırı 
olarak görevden aldığı, yerlerine partizanca atamalar yaparak görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu id
diasıyla Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar hakkında Meclis soruş- 30:44,45:47,49; 
turması açılmasına ilişkin önergesi (9/15) 87:92 

B) GÖRÜŞMELER 49 
1. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının, doğal afetlerde mey

dana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/58) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 345) 49:65 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 47 
1. - Antalya Milletvekili Hayri Doğan'ın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mus

tafa Rüştü Taşar'in şahsına sataşması nedeniyle konuşması ' - ' 47:48 
VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 66 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ . 66 

1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, hâkim ve savcılar ile eş ve çocuk
ları hakkında bilgi toplandığı ve T.C.K.'nun eski 163 üncü maddesi ile ilgili bir 
taslak hazırlandığı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan 
Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/3600) 66:67 

2. - Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gesine gönderilen müfettişlerin öğretmenlere yönelttikleri sorulara ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/3612) 67:68 

3. - Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Elazığ-Harput'daki tarihî 
Eserlerin restorasyonuna ve korunmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Metin 
Gürdere'nin yazılı cevabı (7/3635) 6869 

4. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat SSK Hastanesi ihalesinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Na
mı Çağan'in yazılı cevabı (7/3648) 69:70 

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 1997 bütçesinden Karaman İl Özel 
İdaresine aktarılmak üzere ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Ze-
keriya Temizel'in yazılı cevabı (7/3663) 70:71 

6. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, RTÜK'na ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı M. Cavit Kavak'ın yazılı cevabı (7/3669) 71:73 

7. - Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin; 
- Fener-Rum Ortodoks Patriğinin ABD gezisine, 

; Kayseri Milletvekili Recep Kırış'ın; 
- Fener-Rum Patriği ve Batı Trakya'daki müftülerin statülerine. 
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İlişkin soruları ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in yazılı cevabı (7/3676, 
3689) 73:76 

8. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, sekiz yıllık kesintisiz eğitimi ön
gören kanunun uygulanmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet 
Uluğbay'm yazılı cevabı (7/3685) 76:77 

9. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 55 inci Hükümet dönemin
de verilen kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı H. Hüsamettin Özkan'ın ya
zılı cevabı (7/3690) 78:79 

10. - İçel Milletvekili Turhan Güven'in, Mersin Serbest Bölge İşleticisi 
A.Ş.'nin olağanüstü genel kurulunda yönetimde yapılan değişikliğe ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin yazılı cevabı (7/3727) 79:80 

11. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, İstanbul-Bolluca ve İzmir-
Barbaros'ta kurulacak S.O.S. köylerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan 
Gemici'nin yazılı cevabı (7/3728) 80:83 

12. - Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, Mersin Serbest Bölge İşle
tici A.Ş.'nin olağanüstü genel kurulunda yönetimde yapılan değişikliğe ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/3736) 84 

13. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Belediyesine ve Kara-
man'daki ilçe ve belde belediyelerine yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Mali
ye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/3752) 84:85 

14. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Meteoroloji İstasyo
nunun personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara'nın yazı
lı cevabı (7/3792) , 85:86 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Başkanlıkça, bir milletvekilinin, bir gazetenin manşeti ve yorumuyla ilgili olarak ne düşünül
düğüne ilişkin sorduğu soru üzerine, o gazetenin Parlamentoya ilişkin manşeti ve yorumuyla ilgili 
olarak, TBMM'nin, Türkiye'nin en yüce kurumu olduğuna, milletvekillerinin de, Türk halkının öz
gür iradesiyle seçilmiş kişiler olduklarına ve özgür iradeleriyle hareket ettiklerine ve bunun dışın
da, yönlendirmeyle görev yapmayacaklarına; bunun aksini düşünenlere, hadlerini bildirmek gerek
tiğine ilişkin bir açıklamada bulunuldu. 

Antalya Milletvekili Bekir Kumbul'un, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesinde meydana gelen en
feksiyona bağlı ölümlere ilişkin gündemdışı konuşmasına Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy, 

Adana Milletvekili İ. Cevher Cevheri'nin, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin sorunları 
ile alınması gerekli önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına da Sanayi ve Ticaret Bakanı E. Ya
lım Erez, 

Cevap verdi. 

Samsun Milletvekili Ayhan Gürel, adliyelerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak çalışmakta olan zabıt kâtiplerine hak ettikleri kadroların verilmemesine ilişkin gündemdışı 
bir konuşma yaptı. 

Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, YÖK ve Başkanı hakkında ileri sürü
len iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/216) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yer 
rini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın (6/629) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

Dışişleri, 
Sanayi, Ticaret, Enerji; Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme, 
Komisyonları Geçici Başkanlıklarının, komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip 

üye seçimine, ilişkin tezkereleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

1 inci sırasında bulunan 132, 
2 nci sırasında bulunan 168, 
3 üncü sırasında bulunan 335, 
Sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmeleri, komisyonların üye seçimleri tamamlanmış ve eski 

komisyonların görev süreleri fiilen sona ermiş bulunduğundan ve bu tasarılarla ilgili komisyonlar 
başkanlık divanını oluşturamadıklarından, 

4 üncü sırasında bulunan 387, -
5 inci sırasında bulunan 359, 
6 ncı sırasında bulunan 186, 
Sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunma

dıklarından, 
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7 nci sırasında bulunan ve birinci görüşmeleri tamamlanan, 232 sıra sayılı Türkiye Cumhuri

yeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri de, İç
tüzüğün 93 üncü maddesine göre, ikinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden kırksekiz saat 
geçmeden başlanamayacağından, 

Ertelendi; 

8 inci sırasında bulunan, 4219 Sayılı 1997 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) İşaretli Cet
velde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/673) (S. Sayısı: 393) tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi. 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar hakkındaki (9/15) esas numaralı soruşturma 
önergesi ile doğal afetlerde meydana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan (10/58) esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporunu ve diğer denetim konularını görüşmek için, 25 Kasım 1997 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.02'de son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Ali Günaydın '• Zeki Er gezen 
Konya Bitlis 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II.- GELEN KAĞITLAR 

21.11.1997 CUMA 

Sözlü Soru Önergeleri No. : 34 
1. - Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/748) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.1997) 

2. - Muğhj Milletvekili İrfettin Akar'ın, görevden alınan personele ve öğretmenlerin özlük 
haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.11.1997) 

3. - Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, Bodrum-Havaalanı-Milas ve Dalaman-Gökova-Ak-
yaka yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 17.11.1997) 

4. - Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, Muğla'nın Ortaca İlçesinde vergi dairesi açılıp açıl
mayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.11.1997) 

5. - Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, tarımsal girdi fiyatlarına yapılan zamlara ve ürünlere 
verilen taban fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.11.1997) 

6. - Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, pamuk hasat mevsiminde uygulanan prim sistemine 
ve ham dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/753) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.11.1997) 

7. - Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, Muğla Milas Devlet Hastanesi ve Bodrum Devlet 
Hastanesi başhekimlerinin görevden alınmalarının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/754) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.11.1997) 

8. - İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir'in, bilgisayar kullanımında "2000 sendromu" ola
rak bilinen soruna karşı yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.11.1997) 

9. - Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı'nın, memur maaşlarına yapılan zamma ve atamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.11.1997) 

10.- Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, yurtdışındaki temsilciliklerde kullanılan ma
kam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.11.1997) 

11.- Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, bakanlıklarda ve yuıdışındaki temsilciliklerde 
kullanılan makam araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 20.11.1997) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, Yözgat-Saraykent Belediye Başkanının görevden 

alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3884) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.11.1997) 

2. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Bergama'da EUROGOLD Firmasının faaliyet 
gösterip göstermediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3885) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.11.1997) 
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3. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, siyanürlü altın madeni işletmesi iznini iptal eden 

kararın uygulanmamasının nedenine ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/3886) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.11.1997) 

4. - Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, İstanbul Valisi'nin bir beyanına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/3887) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.1997) 

5. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, sekiz yıllık kesintisiz eğitime katkı için düzenle
nen kampanyalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3888) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.11.1997) 

6. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Tekirdağ Valisi hakkında basında çıkan iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3889) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.11.1997) 

7. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Kültür Sitesinin yatırım programından çı
karılmasının nedenine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/3890) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 19.11.1997) 

8. - Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz'ün, Kayseri-Konya Doğalgaz Boru Hattı ile ilgili 
çalışmalara ve Konya Mavi Tüneli inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/3891) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1 h 1997) 

9. - Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz'ün, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlü
ğünce yapılan bilgisayar ve donanımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3892) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.1997) 

10. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 
yapılan bilgisayar alımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3893) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.11.1997) 

11. - Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun, Kemerköy (Gökova) ve Yatağan Arıtma Tesisleri 
ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3894) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1997) 

12. - Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun, Bursa'daki çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3895) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1997) 

13. - Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun, TPAO ile ilgili rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük id
dialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3896) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1997) 

14. - Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, terör olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/3897) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.1997) 

15. - Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 
yapılan bilgisayar alımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3898) (Başkan
lığa geliş tarihi: 20.11.1997) 

24 .11 .1997 PAZARTESİ 
Meclis Araştırması Önergesi No. : 35 

1. - İstanbul Milletvekili Altan Öymen ve 38 arkadaşının, kaçak ve çarpık yapılaşmanın çev
re ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/217)(Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1997) 

Gensoru Önergesi 
1.,- Denizli Milletvekili M.Kemal Aykurt ve 54 arkadaşının, Karadeniz Karayolu ihalesinde 

usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 99 
uncu ve İçtüzüğün 106ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/13) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.11.1997) (Dağıtma tarihi : 24.11.1997) 
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25.11.1997 SALI 

Tasarılar No. : 36 

1. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/684) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 18.11.1997) 

2. -Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (1/685) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.1997) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest.Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (1/686) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.1997) 

4. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında'Hava Ta
şımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/687) (Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.11.1997) 

Teklifler 

1. - İçel Milletvekili Halil Çin'in; 4045 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/949) (İçişleri ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 18.11.1997) 

2. - Antalya Milletvekili Sami Küçükbaşkan'ın; Antalya İlinde Abdurrahmanlar Adıyla Bir İl
çe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/950) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 18.11.1997) 

3. - Kars Milletvekili Selahattin Beyribey'in; Çıldır İlçesinin Kars İline Bağlanmasına Dair t 

Kanun Teklifi (2/951) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.11.1997) 

4. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkın
da 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/952) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :18.11.1997) 

5. - Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın ve 11 Arkadaşının; Devlet Memurları Kanununda 
.Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/953) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
gejiş tarihi : 18.11.1997) 

6. - Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın ve 14 Arkadaşının; Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/954) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.11.1997) 

7. - Ankara Milletvekili M.Seyfi Oktay ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/955) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.11.1997) 

8. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 9 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/956) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.1997) 
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9. - İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 6 Arkadaşının; İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunan

lara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi (2/957) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.11.1997) 

Tezkereler 
1. - Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1144) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.1997) 

2. - Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1145) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.11.1997) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
Tarih : 25 Kasım 1997 Salı 

BAŞKAN : Başkanvckili Hasan KORKMAZCAN 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa BAŞ (İstanbul), Levent MISTIKOĞLU (Hatay) 

• © : 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşimini açıyorum. 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, görüşmelere başlıyoruz. 
Bilindiği gibi, dün, Öğretmenler Gününü kutladık. Bu Öğretmenler Güllüne en yakın sürede

ki birleşimde, ben de, çocuklarımızın yetişmesi, geleceğin Türkiyesinin kurulması konusunda her 
türlü fedakârlıkla çalışan öğretmenlerimizi, sizler adına, selamlama gereğini yerine getiriyorum. 

Öğretmenlerimizden, hepimizin öğretmenlerinden bugüne kadar ahrete intikal edenlere Cena
bı Hak'tan rahmet diliyorum, bugün görev başında olan öğretmenlerimize başarılar diliyorum, ya
şamakta olan emekli öğretmenlerimize bundan sonraki hayatlarında mutluluklar diliyorum. 

Öğretmenler Gününü dün idrak etmiş olmamız dolayısıyla, bugünkü gündemdışı konuşmala
rın tümünü -gruplarımızın da arzusuyla- Öğretmenler Gününe hasrettik. 

Üç değerli milletvekili arkadaşım, Öğretmenler Günü dolayısıyla, gündemdışı konuşma yapa
caklardır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Van Milletvekili Mahmut Yılbaş'ın, 24 Kasım Öğretmenler Gününe ilişkin gündemdışı ko

nuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın cevabı -
BAŞKAN - İlk söz, Van Milletvekili Sayın Mahmut Yılbaş'ın. 
Buyurun Sayın Yılbaş. (Alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
MAHMUT YILBAŞ (Van) -Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünü, 24 Kasımı, bütün Tür

kiye'de, Öğretmenler Gününü kutlamakla geçirdik. Cumhuriyetimizin şahdamarı olan öğretmenle
rimize millet olarak minnet ve şükranlarımızı bir kez daha sunmak amacıyla huzurunuzdayım; bu 
vesileyle, tüm öğretmenlerimizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir eski eğitimcimizin dediği gibi, öğretmenlik, güzellikler mesleğidir; 
en zor koşullarda bile dünyanın çiçekleri olarak gördüğü öğrencilerini isteyen sevgi ve dostluk ay
dınlığının mesleğidir. Öğretmen, halk aydını olarak, yaşama sevincini çocuklara ve halka adamış
lığın ve Atatürkçülüğün meşalesidir. 

Sayın milletvekilleri, bu denli kutsal bir görevi omuzlarında taşıyan öğretmenlerimiz, ülkemi
zin ve milletimizin varoluşunun temel faktörüdür. Bu husus milletimizin şuur altına yerleşmiş ol
duğundan, her türlü olumsuzluk bir tarafa bırakılarak. Öğretmenler Günü, bu yıl da geniş bir katı
lımla, öğrenci, veli ve öğretmen üçlüsü tarafından sıcak bir sevgiyle kutlanmıştır; çeşitli etkinlik
lerle, öğretmen ve eğitim sorunları, hem öğretmenler hem de ilgililer tarafından dile getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sadece iki bakanlığın ismi önünde "millî" nitelemesi vardır; biri Millî Sa
vunma, diğeri ise Millî Eğitimdir. Ülkemizin, milletimizin varoluşunda eğitim ve öğretim temel un-
sudur; ana aktörü de öğretmendir. 
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Her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da ana ilkeleri koyan Büyük Atatürk, Türk eğitimi

ne, değişmez hedefini işaret etmiştir. Büyük Atatürk, bu hedefi "En mühim, en esaslı nokta, eğitim 
mesleğidir. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet halinde yaşatır ya 
da bir milleti esaret ve sefalete terk eder" şeklinde göstermiştir ve bu görevi de "Öğretmenler, cum
huriyetin fedakâr eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. 
Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakârlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet, fik
ren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister; yeni nesli bu özellik 
ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız, cumhuriyetin başarısı olacaktır" diye
rek,, öğretmenlerimize tevdi etmiştir. 

Türk öğretmeni, Mustafa Kemal'i başöğretmen ve istemini de bir emir kabul etmiştir. Böyle
ce, bugün 15 milyon öğrencisi ve 550 bin öğretmeniyle Türkiye Cumhuriyetinin sağlamış olduğu 
bu başarı, fedakâr, kahraman ve vatansever Türk öğretmeninin eseri olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, toplum içinden gelen her türlü olumsuzluktan etkilenen, ama, aynı top
lumun yetişmesi için büyük sorumluluklar üstlenen öğretmenlerimize sahip çıkmak, bu nedenle 
cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin maddî ve manevî gelişmesine sahip çıkmak, bir milletin 
birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşamasına sahip çıkmak, kısacası, Türk milletinin gele
ceğine sahip çıkmakla eşanlamlıdır. 

Geçinmek için öğretmenini ikinci iş aramak zorunda bırakan, seyyar satıcılık yaptıran bir top
lum, bunun bedelini çok ağır ödemek zorunda kalır. Eğer bugün hâlâ öğretim ye eğitimde öğret
menlerimiz fedakârca hizmet görüyorlarsa, onlar, cumhuriyete ve geleceğimize hâlâ en içten ve 
sağlam bağlı olanlarımızdır. 

Sayın milletvekilleri, öğretmenlerimizi günlük geçim gailesinden ne kadar uzak tutarsak, on- . 
lar da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı o kadar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, bu önemli gün nede
niyle... 

BAŞKAN - Sayın Yılbaş, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
MAHMUT YILBAŞ (Devamla) - Biraz süreyi taştım; kısaca, önerilerim şunlar olacaktır: Öğ

retmenlik mesleği, ekonomik ve sosyal yönden iyileştirilmelidir. Öğretmen adayları, burs, kredi, 
yurt ve benzeri özendirici tedbirlerle desteklenmelidir. Öğretmenler, öğretmenlik üniversitelerinde 
yetiştirilmelidir. Öğretmen personel kanunu çıkarılmalıdır. Öğretmenlerimizin önü açılmalı, bilgi 
ve beceri yönünden yetiştirilmelerine imkân tanınmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, öğretmenlik mesleğine yapılacak her türlü maddî ve sosyal katkı bu ül
kenin geleceğine yapılmış olacağından, bu alanda muhalefet ve iktidar ayırımı yapılmadan Türki
ye Büyük Millet Meclisi birlikte hareket edecektir. 

Bu düşünce ve duygularla, Öğretmenler Günümüzü kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle se
lamlıyorum. 

Sağ olunuz efendim. (DTP, ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı konuşan Van Milletvekili Sayın Mahmut Yılbaş'a teşekkür ediyorum., 
2. - Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, 24 Kasım Öğretmenler Gününe ilişkin gündemdışı 

konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'in cevabı 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci konuşma, Erzincan Milletvekili Sayın Naci Terzi tarafından 

yapılacak. 
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Buyurun Sayın Terzi. (RP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

NACİ TERZİ (Erzincan) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir 24 Kasım Öğretmenler 
Gününü daha geride bıraktık. Ben, sözlerimin başında, buradan, bütün öğretmenlerimizin Öğret
menler Gününü kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef bu yıl da Öğretmenler Gününü nutuk atmakla geçirdik; bugü
ne kadar da hep böyle nutuk attık; öğretmenlerimizin sorunları nutuk atarak çözümlenir sandık; ta
biî, yanıldık. Öğretmenlerimizin sorunları nutuk atmakla çözümlenseydi işimiz kolaydı; ancak, ge-

Minen noktada, öğretmenlerimizin sorunları dağ gibi yığılmış, altından kalkılmaz bir hal almıştır; 
Allah, öğretmenlerimizin yardımcısı olsun. 

Değerli milletvekilleri, öğretmenlerin sorunları derken, sanmayın ki hariçten gazel okuyoruz; 
hayır; çünkü, ben de bir öğretmenim, biz de yıllarca bu mesleğin çilesini çektik. 

Değerli arkadaşlarım, evet, öğretmenlerimiz fevkalade zor şartlar altında görev yapmaktadır
lar; yerine göre, Türkiye'nin en ücra köşesinde görev yaptığı köy okulunun ısınma problemini çöz
mek için öğrencileriyle birlikte sırtlarında okula tezek taşımaktadırlar; yerine göre, ahırdan bozma 
bir köy okulunda -affedersiniz- hayvanlar korosunun gürültüleri arasında, öğrencilerini geleceğe, 
2000'li yıllara hazırlamaktadırlar. Sanmayın ki öğretmenler bu fedakârlıktan kaçınmaktadırlar; ha
yır; ama, öğretmenlerimizin içinde bulundukları bu zor şartlar, fedakârlık sınırlarını çoktan aşmış
tır. Herhalde, otuz yıllık bir öğretmene yalnızca 64 milyon lira maaş vermenin adı fedakârlık değil, 
öğretmenleri açlığa ve yokluğa mahkûm etmektir. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmenlerimizi yokluğa mahkûm etmenin doğal sonucu şu olmuştur: 
Büyük şehirlerimizde görev yapmakta olan hiçbir öğretmen yoktur ki, ya pazarlarda limon, poşet 
satıyor olmasın ya da taksi şoförlüğü yapıyor olmasın. Öğretmenlerimiz, limon, poşet satarken, tak
si şoförlüğü yaparken, öğrencileriyle karşılaşmaktan utanıyor, sıkılıyor; ama, öğretmenleri bu du
ruma mahkûm edenlerin sesleri bile çıkmıyor. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, öğretmenlik, maalesef yanlış ücret politikaları nedeniyle ca
zip olmaktan çıkmıştır. Maalesef, öğretmenlik, artık part-time yapılabilecek bir meslek olmuştur, 
Daha açık söylenecek olursa, hiçbir şey olamayan, hiçbir meslekte dikiş tutturamayan insanların 
mesleği olmuştur öğretmenlik. 

Şimdi, 8 yıllık kesintisiz eğitim, cumhuriyet tarihinin en büyük reformu olarak lanse edilmek 
istenmektedir. Varsayalım ki böyledir; peki, söyler misiniz, bu yanlış öğretmen politikasıyla, nasıl, 
bu en büyük reformu başarıya ulaştıracaksınız?! İnsan faktörünün ihmal edildiği hangi proje başa
rıya ulaşabilir ki?! Öğretmenlerin sorunları, millî eğitimin temel sorunudur. Her sorunun gerisinde 
yatan temel sorun olan öğretmenlerin durumu düzeltilmeden eğitimin durumununun düzeltilebile
ceğini sanmak yanılgıların en büyüğü olsa gerek. Dahası, öğretmenlerin sorunlarını çözmeden gi
rişilecek her türlü reform hareketi, başarısızlığa mahkûm olduğu gibi, deyim yerindeyse, öğretmen
lerin sırtına kambur üstüne kambur yüklemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyin başı eğitimdir. Öyleyse, Türkiye'nin en büyük ve en öncelikli 
sorunu eğitimdir. Hırsızlığı, yolsuzluğu önlemek mi istiyorsunuz; daha çağdaş, daha müreffeh bir 
toplum mu yaratmak istiyorsunuz; terörü, anarşiyi önlemek mi istiyorsunuz; insan haklarını, çev
reyi korumak mı istiyorsunuz; daha fazla, daha kaliteli eğitim vermeye mecbursunuz; bunun başka 
yolu yoktur. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; yiğidi öldür, hakkını yeme demişler. Millî Eğitim Ba
kanlığımızın hiçbir şey yapmadığı söylenemez, haklarını yemeyelim!.. Ne yapıyor Millî Eğitim 
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Bakanlığımız; Öğretmenler Gününde, öğretmenlerimizi, Bakanlık bürokratlarımızı oradan oraya 
sürerek, kelimenin tam anlamıyla kıyıma uğratarak bir güzel ödü|lendiriyorlar(!), böyle teşekkür 
ediyorlar öğretmenlerimize, eğitimcilerimize; tabiî, eğitimcilerimiz de, lisanıhalle kendilerine te
şekkür etmeyi unutmuyor! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Terzi, konuşmanızı tamamlayın efendim. 

NACİ TERZİ (Devamla) - Bitiyorum efendim. 

Değerli arkadaşlar, son olarak, önemli gördüğüm bir konunun altını çizmek istiyorum. 
Sayın Bakanımızın yapıp etmelerinin hikmetinden sual olunmaz ama, öğretmen açığını kapat

mak için, hayatlarında öğretmen olmayı akıllarının ucundan bile geçirmemiş insanların öğretmen 
yapıldığı bir ortamda, öğretmenlik formasyonları olmasına rağmen, ilahiyat mezunlarının öğretmen 
yapılmak istenmemesini, doğrusu aklım almıyor, bu durumu da yadırgıyorum. 

Öğretmenler Gününde, şehit olan öğretmenlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, yakınlarına 
başsağlığı diliyor; Öğretmenler Gününün bütün öğretmenlerimize hayırlar getirmesi dileğiyle he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gündemdışı konuşan Erzincan Milletvekili Sayın Naci Terzi'ye teşekkür edi
yorum. 

3. - Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, 24 Kasını Öğretmenler Gününe ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Millî Eğitim Bakam Hikmet Uluğbay'ın cevabı 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, Öğretmenler Günü konulu üçüncü gündemdışı konuşmayı, 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Sülün yapacaklar. 

Buyurun Sayın Sülün. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır Sayın Sülün. 
ENİS SÜLÜN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken tüm öğ

retmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum; halen görev yapmakta olan kıymetli öğretmen
lerimize üstün başarılar, emekli olan öğretmenlerimize esenlikler, vefat eden, görevleri başında şe
hit olan aziz öğretmenlerimize de Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. 

Türk toplumunun son birkaç yüzyıldır derinden yaşadığı çağdaşlaşma, batılılaşma tarihinin en 
büyük boyutlarından birisi eğitim boyutudur. Cumhuriyet dönemiyle birlikte çağdaş (muasır) me
deniyetler seviyesine ulaşmış bir ülke için tek ve en hakikî mürşidin ilim olacağı gerçeğini bir pa
rola gibi milletin zihnine yerleştiren Büyük Önder Atatürk, Türk öğretmenlerine de, tarihî bir uya
rı niteliği taşıyan "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözleriyle seslenerek, Türk mil
lî eğitim sisteminin kalitesinin her geçen gün yükseltilmesi gerektiğine de işaret etmiştir. 

Ne var ki, genç cumhuriyet binbir türlü imkânsızlıklar içerisinde hemen her alanda başarılı ol
mak zorunda idi ve eğitime yönelik ne kadar okul yapsa da, öğretmen yetiştirse de, daha hızlı ar
tan nüfusa karşı yeterli altyapıyı bir türlü sunamıyordu. Sorunlar yıllar yılı birike birike, maalesef 
bugünlere taşınmıştır. 

Bu güzel Öğretmenler Gününde elbette ki böyle olumsuzlukları dile getirmekten hazzetmiyo
rum; ancak, ülke gerçeklerini de gözardı edememekteyim maalesef. 

80 kişilik, 100 kişilik sınıf mevcudu olan ilköğretim okullarımız, artan öğrenci sayısına oran
la artmayan öğretmen sayısındaki açığımız, gelişen, yenilenen teknolojiyi takip edemeyen okulla
rımız, laboratuvarlarımız, üniversite kapılarında her geçen gün sayıları artarak biriken lise mezunu 
gençlerimiz bulunmaktadır. 
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Eğitimcilerimiz, güzel öğretmenlerimiz, hayat pahalılığının sıkıntılarını en fazla hisseden mes

lek grupları arasında yer almaktadır. 

Bu gerçeklerin diğer yüzünde ise, Hükümetimizin başlattığı eğitimde reform çalışmaları bu
lunmaktadır. Eğitimde kalitenin ve verimliliğin artırılması için zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması, 
meslekî yönlendirme ve nitelikli işgücü yetiştirilmesi, okul ve derslik eksikliklerinin giderilmesi 
için derslik ve okul yaptırma seferberliği, öğretmenlerimizin gelir düzeylerinin daha makul sevi
yelere yükseltilmesi, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde terör ve asayişsizlikten 
ötürü kapalı okulların açılması, Hükümetimizin üzerinde kararlılıkla durduğu konulardır. 

İşte bu olumsuzluklara rağmen bu milletin arzusu ve Büyük Atatürk'ün vasiyeti olan eğitim re
formu için ciddî adımları attığımız için de, biz Hükümet olarak, maalesef, bu bazı biinsaf çevreler
ce topa tutuluyoruz, eleştiriliyoruz. Bu ülke insanlarının eğitim düzeylerini ve kalitelerini yükselt
meyi hedeflemek suç mudur? Bu ülkenin geleceği evlatlarımızı yarınlara daha iyi hazırlamak, on
ları üniversite kapılarında bekletmemek için ya da üniversite bitirmiş işsizler ordusu arasına atma
mak için meslekî yönlendirme yoluyla iş güç sahibi yapmayı istemek suç mudur? Biliyorum ki, bi
rileri çıkıp, bizi, insaf sınırlarını zorlayarak tenkit etseler de, yaptıklarımızı eğitim camiası anla
maktadır. Biliyoruz ki, bizi, velilerimiz, yavrularımızın ebeveynleri anlamaktadır. Bunun için de, 
içimiz rahat; gönül huzuru içerisinde doğru bildiğimiz yolda ilerlemek azim ve kararlılığındayız. 

Eğitimde verimliliğin, kalitenin en büyük engellerinden olan derslik ve okul açığı için de baş
latılan kampanyaya yüce halkımızın teveccühü büyük olmuştur. Özellikle büyük şehirlerde derslik 
ve okul açığının kapatılması hususu, Hükümetimizin en fazla hassasiyet gösterdiği konular arasın
da yer almaktadır. Ülkemizin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde terör nedeniyle 
kapalı olan okullarımızın büyük çoğunluğu ise, bölgeye hâkim olan huzur ve güven ortamı saye
sinde yeniden açılmıştır. Bu açılan okullar ki, bölgenin bahtının da yeniden açıldığının göstergele
ridir. Bu okullar, cahilliğin, eğitimsizliğin tarihe havale edileceği adreslerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sülün,'konuşmanızı tamamlayın efendim. 

ENİS SÜLÜN (Devamla) - İnşallah, bir taraftan asayişin sağlanması, diğer taraftan bu bölge
lerde görev yapacak öğretmenlerimize cazip şartlar sunulmasından ötürü, bölgenin öğretmen açığı 
da sona erecektir. 

Bu mutlu günde, sevgili öğretmenlerimizi bir kez daha kutluyorum. Geleceğimiz kendilerine 
emanettir. Yeni nesiller öğretmenlerimizin eseri olmaya devam edecektir. Bütün kalbimle inanıyo
rum ki, yarınların Türkiyesi, yetiştirecekleri yeni nesillerle, bizim gurur duyacağımız, mutluluk du
yacağımız, huzur ve saadet içerisinde yaşayacağımız bir Türkiye olacaktır. 

İnanıyorum ki, yarınların Türkiyesinde siyasî mevkilerde bulunanlar, sevgili öğretmenlerini 
kutlamak için yapacakları konuşmalarda, ülkenin eğitim portresini çizerken, hiçbir olumsuzluk bu
lamayacaklardır. Yine inanıyorum ki, gelecek nesiller, bugünkü iktidar tarafından başlatılan eğitim 
reformlarından övgüyle söz edeceklerdir, bu zor şartlar altında bütün gönülleriyle ve güçleriyle re
formları gerçekleştiren sevgili öğretmenleri şükranla anacaklardır. 

Sözlerime son verirken, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle giindcmdışı üçüncü konuşmayı ya

pan Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Sülün'e teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı konuşmalar üzerine, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Uluğbay (DSP sıralarından alkışlar) 
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4. - Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'in, Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Erzincan Mil

letvekili Naci Terzi ve Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün 'Un 24 Kasım Öğretmenler Gününe ilişkin 
gündemdışı konuşmalarına cevabı 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; üç gündemdışı konuşmayı Öğretmenler Günü vesilesiyle 
kullanan üç değerli arkadaşıma huzurlarınızda teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sa
yın Yılbaş, Sayın Terzi ve Sayın Sülün'e teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme getirdikleri için 
ve bu vesileyle öğretmenlerimize şükranlarını dile getirdikleri için. 

Değerli arkadaşlar, hepimizin de gayet iyi bildiği üzere, Büyük Atatürk, cumhuriyeti gençliğe 
emanet etmiştir. Gençliğe emanet etmesinden başka, Büyük Atatürk, öğretmenlerimize şu görev, 
sorumluluk ve onuru tevcih etmiştir: "Gelecek kuşaklar sizin eseriniz olacaktır." Diğer bir deyişle, 
cumhuriyetin emanet edildiği gençlerimizin, cumhuriyeti geliştirecek, koruyacak ve çağdaş uygar
lık düzeyinin üzerine taşınmasında görev alacak çocuklarımızı yetiştirme onur, sorumluluk ve gö
revini de öğretmenlerimize vermiştir. O nedenle de, öğretmenlerimiz, bu onurlu görevi, cumhuri
yetin ilk gününden bu yana büyük bir özveri, özgüven ve kararlılık içinde yerine getiregeldiler. Bu 
nedenle de, ulusumuz, her bir öğretmenimize gönül dolusu şükran borçlu olagelmiştir. 

Toplumda bugün her birimiz hangi konumdaysak, bu konuma gelmemizde ailelerimizin kat
kısı olduğu doğrudur; ancak, en az ailelerimiz kadar, bizi çağdaş bilgiyle ve aydınlık zihinleriyle 
aydınlatan öğretmenlerimizin sonsuz katkısı vardır. O nedenle, ulus olarak öğretmenlerimize duy
duğumuz şükranı, her bir birey olarak da, her birimizin yaşamını şekillendiren sayısız öğretmeni
mize, her birimiz, gönülden şükran borçluyuz ve her birimiz de, toplumda ne zaman öğretmenleri
mizi görürsek, zannediyorum, annelerimizi babalarımızı aylar sonra gördüğümüzden çok daha faz
la duygusallıkla, onlarla özlem giderme yollarını ararız. 

Toplumumuzun vefa ödeme borcu, vefakârlık duygusu ve öğretmene saygısı, sözlerle tanım
lanacak boyutun ötesindedir. Ancak, toplum olarak, arkadaşlarımızın da dile getirdiği gibi, öğret
menlerimizin yetmişdört yıldır bizlere, bizlerin anne ve babalarına ve şu anda da bizlerin çocukla
rı ve belki torunlarımıza veregeldiği hizmetlerin karşılığını tam olarak ödeyebildik mi? Zannediyo
rum hiçbirimiz, çıkıp, tam olarak bu borcu ödeyebildik diyemeyiz. 

O nedenle, öğretmenlerimize olan bu borcumuzu ödeme konusunda... Aslında, siyaset yapmak 
istemiyorum; ancak, bazı şeyler bu kürsüde dile getirildiği için de değinmeden geçemeyeceğim. 

Her şeyden evvel, bu konulara değinmeden evvel, bir hususun altını çizmek istiyorum. Değer
li arkadaşlar, her yıl Türkiye'de 1 milyon 300 bin çocuğumuz ilköğrenime başlıyor. Bu sayının an
lamını ve bu bağlamda yapmamız gerekenleri çok iyi anlayabilmek için bir karşılaştırma yapmak 
istiyorum. Bugün, Almanya, Fransa ve İngiltere'de, bu Uç ülkenin toplamında ilköğretime başlayan 
öğrenci sayısı, Türkiye'de başlayan öğrenci sayısından azdır. Bugün, okulöncesi dahil ulaşabildiği
miz boyut son derece sınırlıdır; lise son sınıfa değin -bütün yaş gruplarının nüfusunu ifade etmiyo
rum, okula devam edenleri söylüyorum- unutmayın ki, lise çağında yüzde 54 oranında okullaşma 
vardır; ilköğretimin son sekiz yılında da, geçen yılın istatistiklerine göre, yüzde 70 okullaşma var
dır. Bu boyutlarıyla, 13 milyon çocuğumuz, ilköğretim 1 inci sınıftan lise son sınıfa değin okula 
devam ediyor. Bu boyut, 2,5 Danimarka nüfusu demektir arkadaşlar. Her zaman ülkemizin genç bir 
nüfusa sahip olduğuyla övünegeliyoruz. Övünmek yetmez arkadaşlar; bu 2,5 Danimarka nüfusu 
boyutundaki çocuklara hizmet götürmek durumundayız; onlara hizmet götürmek yetmez, onlara 
hizmet götürecek öğretmenlerin hizmet verebilmelerini sağlayacak ve ekonomik sorunlarını orta
dan kaldıracak şuur içinde olmamız gerekir. 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - O işlere akıllıca gitmek lazım. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Elbette; aklın olmadığı yerde, 

aklın kullanılmadığı yerde insanların kafalarını nereye Vurduklarını, toplumlar, yasaya yasaya, ka
falarını duvara vura vura öğrenegeldiler. Onun için, aynı hataları Türk toplumunun da yapmaması 
gerekir. 

AHMET DOĞAN (Adıyaman) - 8 yıl işini halletti Sayın Bakan!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - 8 yılla ilgili olarak da size söy- . 

leyeceklerim var, hiç merak etmeyin. Laf atarak benim fikrî bütünlüğümü bozmanız mümkün de
ğil; notlarım burada beyler. 

Efendim, öğretmenlerimizin ekonomik durumunu gündeme getirdikleri için değerli arkadaşı
mız Sayın Terzi'ye çok teşekkür ediyorum; ancak, tabiatıyla dönüp kendilerine soruyorum: Hükü
mette iken son bir yılda ne yaptınız? 

Bakın, 55 inci Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyunu aldıktan bu yana ge
çen beş aya yaklaşan süre içinde, öğretmenlerimize yönelik olarak, yeterli olduğunu iddia etmedi--
ğim -bunun altını çiziyorum- ne önlemler almıştır: 

İ. Olağanüstü hal bölgesinde çalışan, o olağanüstü koşulların altında sıkıntıyla eğitim hizme
ti veren öğretmenlerimizin ta~r matları 2,3 milyon ilâ 6,5 milyon lira idi; bu miktarlar, yüzde 250 
artırılarak, 6 milyon ilâ 1 J milyon liraya çıkarılmıştır. Bu, Bakanlar Kurulu kararıyla yapılabildiği 
için de, derhal yapılmıştır. Yeterli mi 15 milyon lira; başta söyledim, yetersiz. Ancak, içerisinde 
bulunduğumuz bütçe sıkıntılarına.rağmen bu karar alınmış ve uygulanmıştır. 

2. Yine, kanun gerektirmeyen, Hükümetin karar alabileceği şekilde, eğitim yılına hazırlık öde
neği 8 milyon liradan 20 milyon liraya çıkarılmıştır; bu, tüm öğretmenlerimize ulaşan bir boyuttur. 
20 milyon lira yeterli mi; değil. 

Her şeyden evvel arkadaşlar şunun altını çizeyim: Bir öğretmene eğitim yılına hazırlanma taz
minatı altında bir tazminat öder konuma gelmemiz hepimizin yüzünü kızartan bir olgudur; çünkü, 
öğretmenlere vermemiz gereken maaşla öğretmenlerimizin o hazırlığı yapabiliyor olması gerekir
di. Bu, yıllardır yapılmadığı için, böyle bir araçözüm bulunmuştur. Bu ara çözümdeki iyileştirme, 
enflasyonun da çok ötesinde, yüzde 150 boyutuna varan düzeyde olmuştur. 

Bunun dışında, Hükümetimiz beşinci ayını doldurmadan, Bakanlar Kurulunda görüşmesini ta
mamlayarak, öğretmenlerimizin özlük haklarını düzeltmeye yönelik şu önlemleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunmaya karar vermiştir: 

Öğretmenlerin yan göstergelerini, tazminatlarını değiştirmek suretiyle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bu tasarıyı 31 Aralıktan önce görüşerek kabul eder ve onaylarsa, 1 Ocaktan itibaren, öğ
retmenlerin maaşına yüzde 17,6 boyutunda, diğer memurlara verilmekte olan zamma ek olarak, 
verme teklifini getirmektedir. Yeterli mi; değildir; ama, bugünün bütçe olanakları içerisinde yüzde 
18'e varan bir gelir açığını kapatma, yeterli düzeye getirilmede atılmış çok ciddî bir adımdır ve bu, 
beş ay içerisinde yapılan, hazırlığı tamamlanan unsurlardan biridir. 

Diğer bir boyutu; ek ders ücretlerinin yüzde 160 artırılması suretiyle, bugün, 133 bin lira olan 
net ek ders ücretinin 346 bin liraya çıkarılması öngörülmüştür bu tasanda. Yeterli midir; hayır, de
ğildir; ama, bu, yeterli olması yönünde atılmış ciddî bir adımdır. Artı, orada da durulmamıştır, ta
sarının içine konulan bir hükümle, bu ek ders ücretlerinin, izleyen iki yıl boyunca da otomatik art
masını sağlayacak mekanizma kurulmuştur. Dolayısıyla, beş aya varmadan, 55 inci Hükümet, he
pimizin adına, öğretmenlerimize şükran borcumuzu bir nebze ödeyebilmek için ciddî adımlar al
mıştır. Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisine düşen, Hükümetin getirdiği tasarıyı, yılbaşından ön
ce onaylayarak, sadece bu kürsüde dilimizle öğretmenlerimize şükran değil, burada oylarımızla da 
o kanunu geçirmek suretiyle samimî olduğumuzu kanıtlamak durumundayız. 
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ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Sayın Bakan, Meclise gelmedi. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Efendim, ben, yapılanları ve 

önünüze gelmekte olanları söylüyorum. 

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Gelmedi önümüze. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Doğru.da beyefendi, 1 yıl hü

kümette oldunuz, getirdiniz mi böyle bir şey?! (DSP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Bakın, ben, burada siyaset yapmak istemiyorum; siz davet ediyorsunuz. Davet ederseniz ce

vap veririm. 
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Yap, buyur; ne yaparsın?! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Ben, şuraya gelditn, 11 daki

kadır konuşuyorum, siyaset yapmamak için gayret gösteriyorum;'siz, siyasete davet için gayret 
gösteriyorsunuz; davetinize icabet ederim beyler. 

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Her cümleniz siyaset! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, öğret

menlerimize yaptığımız bu iyilikleri daha da iyiye götürmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu
nun ötesinde, hep beraber, eğer, gerçekten eğitime ve çocuklarımıza hizmet etmek istiyorsak^ yine 
sizlerin önüne bir yasa tasarısı gelmiştir, 158 bin öğretmen kadrosu Millî Eğitim Bakanlığına tah
sis edilsin diye. 

ÖMER NAİMİ BARIM (Elazığ) - Öğretmenleri atıyorsunuz dışarıya. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) -Beyefendiler, Türkiye Cumhu

riyetinin topraklarının üzerindeki her karış, onurla hizmet edilecek görev yeridir. Bir öğretmenimiz, 
Şırnak'ta, Siirt'te, Hakkâri'de, Edirne'de, İstanbul'da, Kars'ta aynı onur, aynı özgüven, aynı özveriy
le hizmet edegelmektedir; Türkiye Cumhuriyeti hudutlarının içerisinde sürgün yeri diye bir yer 
mevcut değildir. (DSP sıralarından "Bravo"sesleri, alkışlar) Eğer, sizler, Türkiye Cumhuriyetinin 
belirli noktalarını sürgün noktası olarak kabul ediyorsanız, Türkiye Cumhuriyetini yanlış düşünü
yorsunuz demektir. v 

KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Siz yanlış düşünüyorsunuz. (RP sıralarından gü
rültüler) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY(Devamla) - Ülkemizin bu mukaddes top
raklarında 500 bine yakın öğretmenimiz çocuklarımıza hizmet vermektedir; 55 inci Hükümet, önü
müze 158 bin öğretmenin daha, çocuklarımıza bu hizmeti götürmesi için bir tasarı getirmiştir; Tüıv 
kiye Büyük Millet Meclisinin bu tasarıya sahip çıkması gerekir. 

Sizlere ifade etmek istediğim diğer bir boyut da, bu yıl 21 binden fazla öğretmen, eğitim kad
rolarının içine dahil edilmiştir. Bu sayı, belki sizlere tek başına anlamlı bir boyut ifade etmeyebi
lir; sadece şu kadarını söyleyeyim ki, son beş yıl zarfında öğretmen kadrolarına ilave edilebilen sa
yı 2 900, 4 300, 5 bin civarında dolaşmıştır; 1996 yılında 17 bine kadar çıkmışsa da, Sayın Ter-
zi'nin ifade ettiği gibi, 1996'da ve 1997'nin ilk altı ayında, her meslekten olan insanların öğretmen 
olması müracaatının kabul edilmesi şeklinde olmuştur. Tabiatıyla, bu düşük sayıların gerisinde, 
geçmiş yıllarda, öğretmenin özlük haklarının düşük olmasının da önemli rolü olmuştur. 

İşte, önünüze gelmekte olan tasarıda, ayrıca, bir sorunu daha çözmeyi öngördük; o da, emek
li öğretmenlerin, emekli maaşlarının kesilmeden, ekders ücreti karşılığında sınıflara girebilmesi. 
Böylece, genç emekli olarak, eğitim, irfan ordusundan ayrılanların tekrar yuvaya dönüp, deneyim
leriyle, çocuklarımıza, kaldıkları yerden itibaren ders verme imkânının da kapıları ardına kadar 
açılmaktadır. 
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Bu bağlamda, bu yıl, öğretmen sayımıza eklenen 21 bin öğretmenimizin 11 bine yakını, doğu 

ve güneydoğudaki öğretmen sıkıntısının hafifletilmesi için atanmıştır. Ayrıca, bu yıl, göreve başla
mayan öğretmenler için, şu anda başlamadıklarını tespit edebildiğimiz 3 bine yakın öğretmenin ye
rine de, vekil öğretmen atanabilmesine ilişkin işlemleri tamamlamak suretiyle, bir iki hafta içinde, 
bu imkânı da sıkıntı çeken illerimize tahsis edeceğiz. 

Bundan sonraki alacağımız 158 binlik kadroda, öğretmenlerimizin, tamamen eğitim fakültesi 
mezunlarından olmasına özen göstereceğiz; ancak, mezunlarımızın bu sayıda yeterli olmama ihti
malini düşünerek, fen ve edebiyat -dikkat edin, diğer branşları söylemiyorum- bölümlerinin me
zunlarına, bu eylül ayından itibaren hem sınıf öğretmenliği hem branş öğretmenliği formasyonu ve
recek ilave eğitim programlan açılmıştır. Dolayısıyla, 1998 Haziranında fen-edebiyat fakültelerin
den mezun olacak gençlerimizden bu programlara devam edenlerin başvuruları da, Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından kabul edilecektir. Şu kadarını söyleyeyim: Eğitim fakülteleri ile fen-edebiyat 
fakültelerinde, son sınıfta okuyan öğrenci sayımız 68 bindir. Dolayısıyla, buradan yeterli başvuru
nun Bakanlığımıza yapılacağı inancındayız. 

Bu arada, Sayın Terzi'nin biraz evvel vurguladığı, ilahiyat fakültesi mezunlarının son atama
larda başvurularının kabul edilmemesi. Sayın Terzi, onu şu şekilde ifade edeyim: Sadece ilahiyat 
fakülteleri mezunları değil, diğer bazı branşların da başvuruları kabul edilmemiştir; çünkü, alınabi
len kadro 16 500'dli ve Türkiye genelinde en fazla sıkıntısı çekilen branş ve sınıf öğretmenlerini 
alabilmek için o kadrolarda ilana çıkılmıştır. 

Bugün, şunu, üzülerek söylüyorum ki, birçok branş öğretmenimiz, yeterli sınıf öğretmeni ol
madığı için -buna ilahiyat fakültesi mezunları da dahildir- sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorlar. 
İlahiyat fakülteleri mezunları dahil, kimya, fen dersleri bölümleri mezunları dahil, bir aa evvel 
branş derslerine geçebilmek için de Bakanlığımıza müracaatta bulunuyor; ancak, sınıf öğretmeni 
açığımızı karşılayamadığımız için de, bu arkadaşlarımıza, branş derslerine geçebilme iznini de ve
remiyoruz. Dolayısıyla, şu anda bünyemizde, birçok branşta, ilahiyat fakültesi mezunu dahil, ger
çekten, sınıf öğretmeni ihtiyacını karşılayabildiğimiz gün, branş derslerini rahatlıkla karşılayabile
cek sayıda öğretmenimiz var. 

Bu nedenle, seçim yapılırken, sadece ilahiyat fakültesi mezunları değil, diğer branşlarda da, 
aynı baskınlıkta ihtiyaç olmaması nedeniyle ilana dahil edilmemiştir. 

NACİ TERZİ (Erzincan).- İleride alacak mısınız?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Efendim, ihtiyacımız olan her 

branşta her hocayı almaya devam edeceğiz. 
158 bin kadro alınıyor, kullanacağımız kadroyla beraber söyledik, 8 yılı savunurken söyledik, 

üçbuçuk yıl içerisinde 190 bin öğretmen alacağız dedik, bu 190 binin içerisinde, tüm branşlara yö
nelik ihtiyaçlarımız karşılanacaktır. 

Okulda, hiçbir dersimizin öğretmensiz geçmesi bizi huzur içinde tutmaz. Hangi dersin hocası 
yoksa, hangi ders boş geçiyorsa, bizim yüreğimizi sızlatır; o nedenle, herhangi bir önyargıya sahip 
değiliz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sözlerime son verirken, 3 değerli arkadaşıma, bana, bu açık
lamaları yapma fırsatını verdikleri için teşekkür ederken, aynı zamanda, şu anda, çocuklarımıza bü
yük bir özveri, özgüven ve çağdaş bilgilerle hizmet eden tüm öğretmenlerimiz ile bu onurlu göre
vi uzun yıllar yaptıktan sonra emekli olmuş tüm öğretmenlerimize, 24 Kasım Öğretmenler Günle
rinin kutlu olması ve hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. 

Şükran ve saygı sunuşum burada bitmiyor, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, görev ba
şında şehit olmak suretiyle aramızdan ayrılmış bulunan veya normal, ccelleriyle aramızdan ayrıl-
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mış olan; fakat, ulusumuza çok büyük hizmetler, çok onurlu hizmetler yapmış olan tüm rahmetli 
öğretmenlerimizin de aziz anıları önünde saygıyla eğiliyor ve ruhları şad olsun diyor, saygılar su
nuyorum. (DSP, ANAP, CHP ve DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gümdemdışı konuşmalar üzerine, Hükümet adına konuşan Millî Eğitim Bakanı 
Sayın Hikmet Uluğbay'a teşekkür ediyorum. 

Sunuşlar bölümünde yer alan tezkereler çok olduğu için, Divan Üyesi arkadaşımızın bunları 
yerinden okuyabilmesi hususunda izinlerinizi alma ihtiyacı duyuyorum. 

Divan Üyesi arkadaşımızın tezkereleri oturarak okumasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Romanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM 
Başkanı Hikmet Çetin 'in vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1146) 

21 Kasım 1997 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantınescu'nun davetlisi olarak bir çalışma ziyaretinde 
bulunmak üzere, 24 Kasım 1997 tarihinde Bükreş'e gideceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaş
kanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Hikmet Çetin vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Süleyman Demirci 

. Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutuyorum: 

2. - Bulgaristan'a gidecek olan Devlet Bakam İşın Çelebi'ye, dönüşüne kadar, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Mustafa, Cumhur Er Sümer'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1147) 

• ' • * . . 19 Kasım 1997 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Kasım 1997 tarihinde Bulgaristan'a gidecek olan Devlet 
Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Enerji1 ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Cumhur ErsUmer'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASİ VE MECLÎS ARAŞTİRMA
Sİ ÖNERGELERİ 

1. - İstanbul Milletvekili Altan Öymen ve 38 arkadaşının, kaçak ve çarpık yapılaşmanın çev
reye toplum sağlığı üzerindeki etkilerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kaçak ve çarpık yapılaşma yoluyla çevrenin tahrip edilmesi, ormanların yok edilmesi, toplum 
sağlığının tehdit edilmesi, ülkemizin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu olgunun en 
çarpıcı örnekleri, büyük şehirlerimizde ve özellikle İstanbul'da kendini göstermektedir. 

Meclisimizin 18 Kasım 1997 günlü Birleşimindeki gensoru görüşmeleri sırasında da dile ge
tirilen örnekler, bunların sadece bir bölümüdür. Fakat, sadece bunlar bile, bu gidişin, büyük şehir
lerimizin ne kadar ciddî bir tehlike karşısında bulunduğunu göstermeye yetelidir. 

Ayrıca, bu görüşmeler bir kere daha ortaya koymuştur ki, gitgide daha karmaşık hale gelen bu 
sorunun çözümü için köklü tedbirler oluşturulması ve gündeme getirilmesi konusunda şimdiye ka
dar kaydedilen gelişmeler çok yetersizdir. 

Sorun, başta Hükümet partileri mensupları olmak üzere tüm partilerimizin ve Meclisimizin 
duyarlılığını ve ilgisini gerektiren bir sorundur. Bu nedenle, diğer şehirlerimizdeki durumlara da 
ışık tutmak üzere, İstanbul İli içindeki kaçak ve çarpık yapılaşmalarla, bunun çevre, orman ve top
lum sağlığı üzerindeki etkilerinin objektif bir şekilde saptanması ve buna karşı köklü tedbir öneri
lerinin oluşması için, Anayasamızın 98 inci, İçtüzüğümüzün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gere
ğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
1. Altan Öymen (İstanbul) 
2. Eşref Erdem (Ankara) 
3. Önder Sav (Ankara) 
4. Algan Hacaloğlu (İstanbul) 
5. Ali Topuz (İstanbul) 
6. Onur Kumbaracı başı (Kocaeli) 
7. Ahmet Ğüryüz Ketenci (İstanbul) 
8. Oya Araslı (İçel) 
9. AtilâSav (Hatay) 

10. Mehmet Sevigen (İstanbul) 
11. Murat Karayalçın . (Samsun) 
12. Ercan Karakaş (İstanbul) - • 
13. Yılmaz Ateş (Ankara) 

• 14. Haydar Oymak (Amasya) 
15. Aydın Güven Gürkan (İzmir) 
16. Yahya Şimşek (Bursa) 
17. Ayhan Fırat (Malatya) 

18. Zeki Çakıroğlu (Muğla) 
19. Mustafa Yıldız (Erzincan) 
20. Mahmut Işık (Sivas) 
21. Yusuf Öztop (Antalya) 
22. Ali Dinçer (Ankara) 

23. Bekir YurdagüT (Kocaeli) 
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24. Metin Arifağaoğlu 
25. Bekir Kumbul 
26. Fatih Atay 
27. İrfan Gürpınar 
28. M.Seyfi Oktay 

29. Nezir Büyükcengiz 
30. Ali Rıza Bodur 

31. Sabri Ergül 
32. Bülent Tanla 
33. Şahin Ulusoy 

34. Ali Haydar Şahin 
35. Veli Aksoy 
36. Erdoğan Yetenç 
37. Orhan Veli Yıldırım 
38. Mustafa Kul 
39. Nihat Matkap 

B : 1 8 
(Artvin) 
(Antalya) 
(Aydın) 
(Kırklareli) 
(Ankara) 
(Konya) 

(İzmir) 
(İzmir) 
(İstanbul) 

(Tokat) 

(Çorum) 
(İzmir) 
(Manisa) 
(Tunceli) 
(Erzincan) 

25 .11 .1997 O : 1 

(Hatay) 

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

rüşmeler, sırasında yapılacaktır. 

Bir gensoru önergesi vardır; önerge daha Önce bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Şimdi, önergeyi okutuyorum: 

2. - Denizli Milletvekili M. Kemal Ay kurt ve 54 arkadaşının, Karadeniz Karayolu ihalesinde 
usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında gensoru açılması
na ilişkin önergesi (11113) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı, Karayolları Genel Müdürlüğünün önceden tespit edi
len ve kendilerine yakın olan firmalara davet mektubu göndererek 30 Eylül 1997 ilâ 2 Ekim 1997 
tarihleri arasında yaptırdığı ihaleler, kanunlara ve teammüllere aykırı biçimde gerçekleştirilmiştir. 

Şöyle ki: 
1. Yapılacak bu ihalelerle ilgili birtakım ihbarlar, tarafımıza vaki olmuş, ihbarların gerçeği 

yansıttığı görülmekle, ihale öncesi, yani, 29 Eylül 1997 tarih ve 20849 sayılı Ankara Yedinci No-
terliğince yapılan tespitle işin, adıgeçen firmaların üzerinde kalacağı hususu tespit edilmiştir. 

Bu tespitimize göre; Çayeli-Hopa, 274 milyon dolar ihale bedeli bu inşaatın, ANAP'lı ve 
ANAP'ın kasası olarak bilinen Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz'e verileceği, diğer ihalelerin 
de ANAP'lı Polat İnşaat, Özışık ve diğer ANAP'lı iki inşaat şirketine verileceği, ihaleden önce ken
di aralarında anlaşarak gerçekleştirilmiştir. 

Nitekim, 30 Eylül İ997 ilâ 2 Ekim 1997 tarihleri arasında yapılan bütün ihaleler, ihbarda be
lirtilen ve noterlikçe resmîleştirilen şahıs ve kuruluşlara yine önceden belirtilen miktarlar üzerin
den ihale edilmiştir. 
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2. İhale sonuçlarında görüldüğü gibi, önceden belirtilen 13 firmaya 6 iş için davet yapılmış ve 

ihaleye çıkartılan 6 iş davet edilen firmalar arasında paylaştırılmıştır. Tetkik edildiğinde, indirim
lerin periyodik olarak önceden düzenlendiği de açıkça görülmektedir: 

İhalelerin ita amirince onaylanmasından sonra, bu ihalelere fesat karıştırıldığı, iktidara yakın 
müteahhit ve firmalar ve Anavatan Partisine mensup kimselere bu ihalelerin verildiği iddiası gaze
telere de yansımıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün, aynı vasıfta olan Mersin-Adana yol ihalesini yüzde 48,77 
indirimle neticelendirdiği göz önüne alındığında, devletin 255 milyon dolar zarara sokulduğu gö
rülmektedir. 

Yapılmış olan Karadeniz karayolu ihalesi, cumhuriyet tarihinin en aleni yapılan usulsüzlükle
rini içermektedir. Sayın Bakan Yaşar Topçu'nun basında yer alan açıklamalarına göre ise "bu iha
lenin Devlet ihale Yasasının dışında, davet usulüyle yapılması için Bakanlar Kurulu ve YPK karar 
almıştır. Benim yaptığım şey bu kararı uygulamaktan ibarettir" demek suretiyle, âdeta bu ihaleyi 
bu şekliyle yapmaya mecbur olduğunu açıkça itiraf etmiştir. 

Bu nedenlerle, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtü
züğün 106 ncı maddeleri gereğince bir gensoru açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
1. M. Kemal Aykurt 
2. Nafiz Kurt 
3. Nevzat Köse 
4. Ömer Bilgin 
5. Necmi Hoşver 
6. Ali Rıza Gönül 
7. Doğan Baran 
8. Meral Akşener 
9. İsmail Karakuyu 

10. Ertuğrul Eryılmaz 

11. Cihan Paçacı 
12. Mustafa Dedeoğlu 
13. Mehmet Ali Yavuz 
14. Rıza Akçalı 
15. Haluk Yıldız 
16. Nurhan Tekinel 
17. Hasan Karakaya 
18. Namık Kemal Zeybek 
19. Ali Şevki Erek 
20. Mehmet Hal i t Dağlı 
21. Veli Andaç Durak 
22. Mehmet Tatar 
23. Mustafa Çiloğlu 

(Denizli) 
(Samsun) 
(Aksaray) 
(İsparta) 
(Bolu) 
(Aydın) 
(Niğde) 
(İstanbul) 

(Kütahya) 
(Sakarya) 
(Elazığ) 
(Muğla) 
(Konya) 
(Manisa) 
(Kastamonu) 
(Kastamonu) 

(Uşak) 
(İstanbul) 
(Tokat) 
(Adana) 
(Adana) 
(Şırnak) 
(Burdur) 
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24. Bayar Ökten 

25. Cemil Erhan 
26. Abdulkadir Akgöl 

27. Tayyar Altıkulaç 
28. İlyas Yılmazyıldız 
29. Turhan Güven 

30. Zeki Ertugay , 
31. Saffet Arıkan Bedük 
32. Mehmet Sağlam 

33. Ergun Özdemif 

34. Halil Yıldız 
35. Şerif Çim 
36. Ayfer Yılmaz 
37. Nihan İlgün 

38. Kadir Bozkurt 
39. Saffet Kaya 
40. Faris Özdemir 
41. Tahsin Irmak 
42. Fevzi Arıcı 

43. Hayri Doğan 
44" İrfettin Akar 
45. A. Sezai Özbek 
46. M. Fevzi Şıhanlıoğlu 

47. İsmail Kalkandelen 
48. Mahmut Duyan 
49. Mehmet Gözlükaya 
50. Ünal Erkan 
51. Nevzat Ercan 
52. Mehmet Ağar 
53. Bekir Aksoy 

54. Necati Çetinkaya 
55. Ahmet İyimaya 
BAŞKAN - Bilgilerinize 
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(Şırnak) 

(Ağrı) 
(Hatay) 

(İstanbul) 
(Balıkesir) 

(İçel) 
(Erzurum) 
(Ankara) 
(Kahramanmaraş) 

(Giresun) 
(İsparta) 
(Bilecik) 

(İçel) 
(Tekirdağ) 

(Sinop) 

(Ardahan) 

(Batman) 
(Sivas) 

(İçel) 
(Antalya) 

(Muğla) 
(Kırklareli) 
(Şanlıurfa) 

(Kocaeli) 
(Mardin) 
(Denizli) 
(Ankara) 
(Sakarya) 
(Elazığ) 
(Çorum) 

(Konya) 
(Amasya) 

sunulmuştur. 
Önergenin görüşme günü, Danışma Kurulunca daha sonra belirlenerek oylarınıza sunula

caktır, 

D) ÇEŞİTİ İŞLER 
I. - Genel Kurulu ziyaret eden Bulgaristan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Georgi Ananiev ve 

beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 
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BAŞKAN - Sayın'milletvekilleri, şu anda, Genel Kurul Salonumuza, komşumuz ve dostumuz 

Bulgaristan Cumhuriyetinin Savunma Bakanı Sayın Georgi Ananiev ve beraberindeki heyet teşrif 
etmişlerdir. (Alkışlar) 

Dost ve komşu ülkenin Sayın Savunma Bakanına ve beraberindeki heyete, Yüce Heyetiniz 
adına hoş geldiniz diyorum. 

Sözlü soru önergelerinin geri verilmesine dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. -Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'in (6/624, 625 ve 626) numaralı sözlü sorularını ge
ri aldığına ilişkin (4/269) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 37, 38, 39 uncu sıralarında yer alan (6/624), (6/625) ve 
(6/626) esas numaralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap geldiğinden soru önergelerimi geri alı
yorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 24.11.1997 
Ersönmez Yarbay 

Ankara 
BAŞKAN - Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, dostluk grupları kurulmasına dair bir tezkeresi 
vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

4. - Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Kanada, Türkiye-Slovakya, Türkiye-Finlandiya 
Parlamentolararası Dostluk gruplarının kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (311148) 

24 Kasım 1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının, 10 Haziran 1997 tarih ve 46 sayılı Kara

rıyla, Türkiye - Kanada, Türkiye - Slovakya ve Türkiye - Finlandiya Parlamentolararası Dostluk 
Gruplarının kurulması uygun görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanu
nun 4 üncü maddesi uyarınca, anılan dostluk gruplarının kurulması Genel Kurulun tasvibine su
nulur. 

Hikmet Çetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, okunan tezkerede yer alan üç dostluk grubunu ayrı ayrı oy
larınıza sunacağım. 

Türkiye-Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulması hususunu oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurulan Dostluk Grubunun, ülkemize ve dostumuz Kanada'ya, hayırlı, uğurlu olmasını di
lerim. 

Türkiye-Slovakya Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulması hususunu oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurulan Dostluk Grubunun, Türkiye ve Slovakya Cumhuriyetlerine hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyorum. 
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Türkiye-Finlandiya Paıiamentolararası Dostluk Grubunun kurulması hususunu oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurulan Dostluk Grubunun, Türkiye-Finlandiya dostluğuna katkı sağlamasını diliyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına 
dair bir tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

5. - Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (311149) 

25 Kasım 1997 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 
sayılmaları, Başkanlık Divanının, 21.11.1997 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Hikmet Çetin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
"Ardahan Milletvekili İsmet Atalay, mazereti nedeniyle 6.1 1.1997 tarihinden geçerli olmak 

üzere 14 gün" 
i • • . • • 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Erzincan Milletvekili Mustafa Kul, mazereti nedeniyle 6.11.1997 tarihinden geçerli olmak 

üzere 14 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İğdır Milletvekili Adil Aşırım, mazereti nedeniyle 7.11.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 

20 gün" ' 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Manisa Milletvekili Yahya Uslu, hastalığı nedeniyle 28.10.1997 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere 97 gün" 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bir sayın milletvekiline ödenek ve yolluğunun 

verilebilmesine dair tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: . 
6. - Manisa Milletvekili Yalıya Uslu'ya ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin Başkanlık 

tezkeresi (3/1150) 
25.11.1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız olarak iki aydan fazla izin alan Manisa Millet
vekili Yahya Uslu'ya İçtüzüğün 154 üncü maddesi gereğince ödenek ve yolluğunun verilebilmesi 
Başkanlık Divanının 21.11.1997 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Hikmet Çetin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oyla
rınıza sunacağım: 
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7. - Devlet Bakanı Burhan Kara'nın, Türkmenistan ve Azerbaycan 'a yapacağı resmî ziyarete 

katılması uygun görülen milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (311151) 

21.11.1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Burhan Kara'nın, görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 9-14 Kasım 
1997 tarihleri arasında Türkmenistan ve Azerbaycan'a yaptığı resmî ziyarete, İğdır Milletvekili Şa
mil Aynm'ın da katılması uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişik
te gönderilmiştir. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş, doğrudan gündeme alınma önergeleri vardır; ayrı 

ayrı okutup, işleme koyacağım ve oylarınıza sunacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

8. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci Mad
desine Bir Bend Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/488) doğrudan gündeme alınmasına iliş
kin önergesi (4/270) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan 2/488 Esas No'lu 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 

235 inci Maddesine Bir Bend Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesi
ne göre, 45 günlük sürede Meclis gündemine sevk edilmediği için. Meclis gündemine alınması ge
reğini saygılarımla arz ederim. 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

BAŞKAN - Önerge üzerinde, Hükümetin, Komisyonun ve önerge sahibinin söz hakları bu
lunmaktadır. / ' " 

Önerge ve teklif sahibi Muğla Milletvekili Sayın Zeki Çakıroğlu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Çakıroğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
ZEKİ ÇAKIROĞLU (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz alma konuma girmeden önce, dün kutladığımız 24 

Kasım Öğretmenler Gününü, tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dileyerek kutluyor, 
Yüce Meclise saygılar sunarak konuşmama başlıyorum. 

Bugün, daha önce verdiğim ve komisyonlarda süresi içinde görüşülüp Genel Kurula sevk edil
meyen Vergi Usul Kanununun 235 inci Maddesine Bir Bend Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi Öne
rimin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması konusunda görüşlerimi ifade etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. - ., 

2926 sayılı Yasaya göre, kendi adına ve hesabına çalışanlar, tarım sektöründe çalışanların, sos
yal sigortalar, yani, tarım Bağ-Kur'lusu dediğimiz -özet olarak- kişilerden, mal satımlarında satın 
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alıcı tarafından yüzde l'lik kesinti yapılması söz konusudur. Bu yapılan kesintilerde, ilgilinin -ta
rım Bağ-Kur'lusu- ödemesi gereken prim tutarına mahsup edilmektedir. 213 sayılı Yasa, daha eski 
yasa olduğu için, 2926 sayılı Yasa düzenlenirken, 235 inci maddede yapılması gereken eklenti ya
pılmadığı için uygulamada sorunlar çıkmaktadır. Bağ-Kur Genel Müdürlüğümüz, sicil esasına gö
re bilgisayar sistemine geçtiği için, ilgiliden kesilen kesenek, Bağ-Kur sigorta sicil numarası tahsi
lat makbuzunda yoksa, yazılmamışsa, ilgilinin hanesine mahsup olarak geçilememekte ve böylece 
de açıkta kalan bir para olmakta, belirli süreler sonrasında da Bağ-Kur tarafından borçlu gözüken 
yurttaşımız, aslında ödemesine karşı borçlu gözüken yurttaşımız, çeşitli icraî takiplere maruz kal
makta, Bağ-Kur personelimiz de bu yanlışlığın giderilmesi için uzun süre çalışmak zorunda kal
makta ve yurttaşımızla devletin kurumlan -kurumlarımızda çalışan personel de- sürtüşmede ve ça
tışmada kalmaktadır. Bu amaçla, bu eksikliğin giderimesi konusunda, bütün il defterdarlıklarına bu 
eksiğin giderilmesi konusunda resmî bir yazı göndermiştim, bu teklifi hazırlamadan önce. Hemen 
hemen bütün defterdarlıklarımızdan yanıt geldi ve bu yanıtı da Gelirler Genel Müdürlüğünün açık
lamaları doğrultusunda bana gönderdiler. Bu nedenle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci 
maddesinde -ki, müstahsil makbuzunun taşıması gereken bilgileri.içeren bir madde- diğer bilgile
rin yanında, malı satan çiftçinin adı, soyadı, baba adı, adresi var. Eklenti olarak, tarım Bağ-Kur si
gorta sicil numarasının yazılması düzenlemesi getirilmelidir ki, bunun iki faydası olacak. Birinci
si, sicil numarası olup da yazılmayan mağdur olmayacak. İkincisi de, sigorta sicil numarası olma
yan tarım Bağ-Kur'lunun otokontrol sistemiyle de denetlenmesi ve kapsam içine alınması sağlana
caktır. • 

Bu konu, eğer oylarınızla Genel Kurulumuzun gündemine doğrudan alınırsa -ki gündeme alın
dıktan sonra, sanırım, Sayın Bakanımız da konuya duyarlılık getirir- kısa sürede Genel Kurulumuz
da yasalaşacak ve böylece, tarım Bağ-Kur'lularımızın yaşadığı bir sıkıntının önüne geçilmiş oluna
cak. Bağ-Kur personelimizin de gereksiz zaman kaybının ve yurttaşımızla gereksiz sürtüşmesinin 
önüne geçilmiş olunacaktır. 

Ben, şimdiden, vereceğiniz olumlu oylar için teşekkür ediyorum; hepinizi içten duygularla se
lamlıyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Doğrudan gündeme alınma önergesi sahibi olarak konuşan Muğla Milletvekili 
Sayın Zeki Çakıroğlu'na teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakan, söz talebiniz var mı efendim? 
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, herhangi bir itirazımız yok. 

Gerçi, Maliye Bakanlığı bu konuda herhangi bir düzenleme yapmakta geç kaldı; ama, böyle bir dü
zenlemenin yararlı olacağına inanıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci, doğrudan gündeme alınma önergesini okutuyorum: 

9. - Konya Milletvekili Ahmet Alkan'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükse
köğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Ka- •' 
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevli
lerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kamın Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/683) doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/271) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımızca hazırlanarak 29.1.1997 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan 2/683 Esas Numaralı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Per
sonel Kanunu, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Gö
revlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkındaki Ka
nun Teklifimiz, 6.2.1997 tarihinde sevk edildiği Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşme yapılma
dan bugüne kadar bekletilmektedir. 

Teklifimizin, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre, doğrudan doğruya gündeme alınmasını Yüce 
Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ahmet Alkan 
Konya 

BAŞKAN - Doğrudan gündeme alınma istemiyle ilgili önerge sahibi Konya Milletvekili Ah
met Alkan söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Alkan. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
AHMET ALKAN (Konya) - Değerli milletvekilleri, ülkemizde sık sık gündeme gelen lojman 

tartışmaları bir türlü nihayete erdirilememiştir. Ancak, bu konuda ilk ciddî adımın 1989 yılında atıl
dığını, yani, sabit gelirli çalışanlarımıza, kamu personeline "kira yardımı" adı altında maktu bir üc
retin ödenmeye başlandığını görüyoruz. Aslında, bu konu, siyaseten de malzeme yapılan lojman 
konusunun çözümünde önemli ve ciddî bir adımdır; çünkü, eğer, insanlarımızın, evi olmayan çalı
şanlarımızın kira ihtiyacını devlet olarak karşılama imkânına sahip olursak, bu imkânı onlara temin 
edebilirsek, kamu lojmanlarının satışı gibi ya da artışı gibi sık sık siyaset gündemini işgal eden me
selelerden de, daha kolay, daha rahat kurtulma imkânına sahip oluruz diye düşünüyorum. 

Bu kanlın teklifini verişimin asıl sebebi, düşük dereceli devlet memurlarımız, alt gelir grubun
daki kamu personelimiz ile üst gelir grubuna mensup kamu personelimiz arasındaki farkın, maka
sın açılmasının her geçen gün daha büyük boyutlara varmasıdır. Katsayıya bağlı olarak yaptığımız 
ve nispet itibariyle, oran itibariyle tespit ettiğimiz her tür artış, her yılın sonunda, bu makasın, bu 
farkın, alt düzeydeki, alt derecedeki memurlarımızın aleyhine daha da çok artmasına sebep.olmuş
tur. Bu farkı kapatmanın en kestirme yolu, onlara -katsayıya bağlı olmayan ya da oranlara bağlı ol
mayan her kesime, alt ve üst seviyedeki memur kesimine- aynı paranın verilmesidir. 

Bunun için, teklifimiz, çok önemli olmasa da, miktar itibariyle çok büyük rakamları ifade et
mese de, taban ile tavan arasındaki farkı kapatma noktasında bir adım olacaktır. Kamu personeli
ne, zorda olan, darda olan çalışanlarımıza en azından iyi niyetli bir yaklaşımı, bir bakışı ifade ede
cektir. 

Bu konuda, mevcut kanun hükmünde kararnamede, bizim teklif ettiğimiz rakamın üzerinde 
meblağları kamu personeline verme imkânının bulunduğunu biliyorum; ancak, bugüne'kadar bu 
yetkinin gelmiş geçmiş hiçbir hükümet tarafından kullanılmadığını da biliyorum. Öyleyse, bu işin 
kullanılabilir bir rasyonel çizgiye; yani, kanuna bağlanmasında fayda vardır diye düşünüyorum. 

Dün kutladığımız Öğretmenler Günü münasebetiyle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler 
Gününü tebrik ederken, sizlerin oylarıyla gündeme alınmasını ve hatta Sayın Maliye Bakanımızın 
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biraz gülümseyerek karşılayacağını bildiğim bu teklifimizin, öncelikle, Genel Kurulumuzda görü
şülüp kabul edilerek, öğretmenlerimize de bir Öğretmenler Günü hediyesi olarak takdim edilmesi
ni diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Doğrudan gündeme alınma önergesi sahibi Konya Milletvekili Sayın Ahmet Al-
kan'a teşekkür ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Bakan konuşmayacaklar mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, Hükümet ve Komisyon isterse söz alıyorlar. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Bakan hazırlık yapmıştı da onun için Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Başka bir gündemde o hazırlığı da değerlendiririz. 
Sayın milletvekilleri, bazı komisyonlar başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimlerini yapa

mamışlardır. Bu komisyonlardan, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Dilekçe ve Kamu İktisadî Teşebbüleri Ko
misyonlarının 26.11.1997 Çarşamba günü saat" 14.00'te, Adalet Komisyonunun 26.11.1997 Çar
şamba günü saat 14.30'da, Çevre ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarının 27.11.1997 Per
şembe günü saat 11 .OO'de, İçişleri ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonlarının ise, 27.11.1997 
Perşembe günü saat 14.00'te kendi toplantı salonlarında toplanarak başkan, başkavekili, sözcü ve 
kâtip seçimlerini yapmalarını rica ediyorum. Komisyonların toplantı yer ve saatleri, ayrıca, ilan 
tahtalarına da asılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. - Antalya Milletvekili Hayri Doğan ve 58 arkadaşının, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 

Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini yasalara aykırı olarak görevden aldığı, yerlerine par
tizanca atamalar yaparak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
inci maddesine uyduğu iddiasıyla Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9115) 

BAŞKAN - Bu kısmın 1 İnci sırasında yer alan, Antalya Milletvekili Hayri Doğan ve 58 ar
kadaşının, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini yasa
lara aykırı olarak görevden aldığı, yerlerine partizanca atamalar yaparak görevini kötüye kullandı
ğı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Tarım ve Köyiş
leri Bakanı Mustafa R. Taşar Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uya
rınca bir meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu görüşmede, sırasıyla, öngereyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir di
ğer imza sahibine, şahısları adına üç üyeye ve son olarak da hakkında soruşturma istenilmiş bulu
nan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar'a söz verilecektir. 

Konuşma süreleri 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 11.11.1997 tarihli 12 nci Birleşiminde okunmuş 

ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu nedenle, soruşturma önergesini tekrar okutmuyorum. 
Önerge üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum. Sayın milletvekilleri, 

bildiğiniz gibi, bu önergenin görüşülme zamanı belli olduğunda, değerli milletvekili arkadaşları-
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mızdan 87 kişi ayağa kalkarak söz istemişler, bunlar arasında yapılan kura sonucunda ve bazı hak 
sahiplerinin haklarını başka arkadaşlara vermeleri sonucunda ilk üç sırada şu isimler yer almıştır: 
Birinci sırada, İzmir Milletvekili Metin Öney; ikinci sırada, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlüka-
ya; üçüncü sırada, Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu. Diğer isimleri okumuyorum; 
bunlar, kura çekimi sırasında zaten tutanağa geçmişti. 

Şimdi, ilk söz, önerge sahibi olarak, Antalya Milletvekili Sayın Hayri Doğan'ın. 

Buyurun Sayın Doğan. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Doğan, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bugün, Öğretmenler 

Günü vesilesiyle, şahsım ve Partim adına, tüm öğretmenler camiasını saygı ve hürmetle selamlı
yorum. 

Bildiğiniz gibi, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Taşar hakkında vermiş olduğum so
ruşturma önergesi üzerinde önerge sahibi olarak söz almış bulunmaktayım. 

Ben, sizlere, önce, tarım kredi kooperatiflerini tanıtmak istiyorum. Tarım kredi kooperatifleri, 
1581 sayılı Kanuna göre kurulmuştur ve ortaklarının tamamı çiftçidir. 2 milyona yakın ortağı olan 
2 528 kooperatiften, 16 bölge birliği, 27 tarımsal kuruluşla ortaklığı, merkez birliğiyle, tamamı 
Türk çiftçisinin kendi malı olan bir teşekküldür. 

Tarım kredi kooperatiflerinde seçim sistemi de şöyledir: Tarım kredi kooperatiflerinde, üç ka
demeli seçim yapılmaktadır. 2 528 kooperatifte ortaklar arasında yapılan seçimlerde, kooperatifle
rin yönetim, denetim, bölge birliği temsilcileri seçilir. Kooperatiflerden seçilen temsilcilerden, böl
ge birliğine, yönetim, denetim ve merkez birliği temsilcileri seçilir. Türkiye genelinde 16 bölge bir
liğinden seçilen yüzlerce temsilci arasından, kendi aralarında seçim yapılarak merkez birliği yöne
tim ve denetim kurulları teşekkül ettirilir. 

Seçimleri böylesine demokratik olan bir kuruluş, tarım kredi kooperatiflerinin tamamının çift
çinin malı olması vesilesiyle, bir başka kuruluşta da mümkün değildir. 

Çiftçinin 50 trilyon lira civarındaki kendi sermayesi, gayripara kullanımı, senet karşılığı ban
kadan olmaktadır. 

Yazık ki, bu dev müessese, iki kez işgale uğramıştır. İkisi de, ne yazık ki, Anavatan Partisinin 
dönemine rastlamaktadır; 1984 ve 1997'de. 1984'te, kâr oranı Ziraat Bankasının önüne geçerken, 
böyle birtakım şaibelerle, yönetim görevden alınmış, yerine, Anavatan Partisinin kendi yandaşla
rından -bugün olduğu gibi- atama yapılmıştır. Bu arada, altı yıl hiç seçim yapılmamış, 31.12.1990'a 
kadar, işgal edilmiştir. Bu arada, çiftçinin öz inalı olan bu kuruluşa, 4 900 kişi -usullü veya usul
süz olarak- kılıfına uydurularak işe alınmış. Görevden alınan son yönetim. Tarım Kredi Koopera
tifleri Merkez Birliği yöneticileri, 1.1.1991 'den 31.7.1997'ye kadar, 2 142 kişinin emekli olmasına 
karşın I 997 kişiyi işe almıştır. Sayın Bakan, bu merkez birliği yöneticileri içerisinde, basına asıl
lı veya asılsız birtakım haberler vererek hak kazanma iddiasında olmuş, aldıkları maaş bordrosu 
karşılığı 119 milyon lirayı, 100 milyonlarca liraymış gibi tanıtarak, bahse konu harcamalar da, 
Anavatan Partisinin atadığı işgalci yönetim tarafından uygulanmış; yani, yurt dışına giderken almış 
oldukları birtakım ödeneklerini 250 ve 300 dolar olarak -1991 öncesinde- o günkü yönetimin tes
pit ettiği aşikârdır. 

İftira ve çamur atmayı kendinize yol mu edindiniz Sayın Bakan? 
Siz, Sayın Bakan, bu Yüce Meclisin çıkardığı, 553 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle de

ğiştirilen 1581 Yasayı tanımıyor musunuz? 
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Görevden alma hakkınız yok; ancak, görevden alma hakkı yerine bir tek hakkınız var, olağa

nüstü genel kurula çağırabilirsiniz; olağanüstü genel kurul süreci içerisinde de, genel kurulu teşek
kül ettirecek olan üyeler gerekeni yapar. 

Burada bir işgali siz sağladınız Sayın Bakan. Bunun bedelini, Türk çiftçisi ve Türk köylüsü 
sandık başında muhakkak soracaktır. Ortada aşikâr bir durum var. Başta ANAP olmak üzere, bu 
Hükümet, ıstırap üzerine saltanat kurmuştur. 

Gübre fiyatları bir perişanlık. Gazetelere boy boy beyanlar vererek "Türk çiftçisinin gübresini 
şu kadar ucuza aldım, geçen seneye göre şunu yaptım" demek bana göre, bir hikâye. Geçen yılki 
fiyatların çok üzerinde alınmış, rakam ve kelime oyunlarıyla ancak, ortaya birtakım tablolar seril
mektedir. Faizler, maalesef, Türk çiftçisinin aleyhine gelişmiştir. Ne yazık ki, Türk çiftçisi, tarım 
kredi faizlerini bir perişanlıkla karşılamakta; çünkü, faizler, yüzde 50'lilerden, yüzde 70 küsurları -
komisyonlarıyla birlikte- yüzde 90'ları bulmakta. Bu, layık mıydı Türk çiftçisine?! Mazot fiyatla
rının bu kadar artması acaba layık mıydı?! Günümüzde, tarlasından iğrenen insanlar olmuştur; çün
kü, o tarlaya giderken, fevkalade zül içerisinde, traktörünün mazotunu dolduramayan, aldığı faiz 
borçlarının altında ezilen bu Türk çiftçisinin durumu ne olacak? Başarınız bu mu Sayın Bakan? 

YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Türkiye'yi bugünlere kim getirdi? 
HAYRİ DOĞAN (Devamla) - Gelince sırası, konuşursunuz efendim. 
Ve ıstırap üzerine saltanat kuranlar, muhakkak ki, hüsran olmaya mahkûmdur. O nedenle, biz 

diyoruz ki: Yönetim kurulu üyeleri* muhakkak ki mahkemeye müracaat etmişlerdir, haklı olarak 
döneceklerdir, yüce mahkemelere saygımız sonsuz; çünkü, geçmişte, 1984 yılında, böyle işgal edil
miş bir sistemi ortaya koymuştu Anavatan Partisi, bunun yolunu denedi. O yönetim kurulu üyele
rinin hepsi, birtakım şaibelere rağmen -ki, böyle çirkin bir şaibe de değil- personel alımı yanında 
bir başka tayinler meselesi vardı. Siz ki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, yüzlerce bürokratı allak 
bullak ettiniz, Tarım Kredi Kooperatiflerinde 130 üst seviye bürokratı, 1 500'e yakın umumî bü
rokratı, memuru ezdiniz, oradan oraya sürüklediniz. Yani, Tarım Kredi Kooperatifleri, bu milletin 
özverisiyle, alınteriyle, avuç nasırıyla kurduğu, her sermayesini kendi alınterinden aktardığı bir ku
ruluştur, burası kimsenin arenası değildir. 553 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, açık ve net ola
rak ortaya koymuştur. , 

Doğru Yol Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisinin müşterek çıkarmış olduğu yasada, Türk çift
çisine, hakkı olan kendi kendisini yönetme özgürlüğünü verdik; en uç kooperatiften kademe kade
me seçilerek-gelsin, en yukarıdaki yönetime talip olabilsin. Ama, bu sistemdeki işgallerle, yarın si
zin Hükümetinizden sonra bir başka hükümet gelirse aynı şeyi mi uygulasın?! Günah değil mi?! 

Türk çiftçisinin, köylüsünün emeği olan bu kuruluşu; alınteriyle, avuç nasırıyla kurduğu bu 
kuruluşu talan etmeye, yaz boz tahtası yapmaya, siyasî arzu ve hırsınız üzerine kullanmaya hakkı
nız var mı Sayın Bakan? -

Ne yazık ki, değerli milletvekilleri, bu kuruluşta devletin on kuruş parası yoktur -devlet, hazi
neden verdiği paranın faizini almakta- tamamen Türk çiftçisinin malıdır. Bu meseleye hep birlikte 
sahip olmak durumundayız. 

Ey sosyal demokratlar, ey Anavatanlılar, ey Refahlılar; bu, hepimizin bir haysiyetidir. O in
sanların yüzüne bakabilmemiz için, bu yolları kapatmak mecburiyetindeyiz; çünkü, yarın gidip, 
Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün yüzüne bakacağız. Alınterinizin, avuç nasırınızın mahsulünü her 
geldikçe, iktidar oldukça,- gasp etmeyeceğinize söz veriyorsunuz; ama, işgal ediyorsunuz; buna hep 
birlikte bir dur diyelim. 

Bu vesileyle, bu İktidar zamanında kenara itilmiş olan tüm Türk çiftçisine, köylüsüne, perişan 
olmuş çiftçilerimize, mazot zammından, faiz zammından, birtakım sıkıntılarından, faizleri ödeye-

- 3 2 -



T.B.M.M. B : 18 25 .11.1997 O : 1 
memekten dolayı icralara düşen fukara çiftçime buradan saygılar sunarken, bunun fevkalade yan
lış olduğunu ifade ediyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Doğan, konuşmanızı tamamlayın efendim. 

HAYRİ DOĞAN (Devamla) -...'merkez birliği yönetim kurulu üyelerine isnat edilen sözlerin, 
birtakım yanlışlıklarını, onlardan bir tanesinin yanlış bir belgesini, maaş bordrolarını, izin verirse
niz Sayın Başkana takdim edeceğim; çünkü, 119 milyondur. Belki "onun yanında ikramiyeler var
dır" diyecektir Sayın Bakan; ama, bu ikramiyeler 1977'lerden beri uygulanan bir şeydir. 

Ne olursunuz Sayın Bakan, gelin, hep birlikte el ele verelim, Türk çiftçisinin alınterini, avuç 
nasırını, yüzyılların birikimini siyasî amaçlarınız uğruna kullanmayınız. Tarım ve Köyişleri Bakan
lığında birtakım kadrolar ihdas ederek dağıttığınız genel müdürlükleri derli toplu hale getiriniz. Ta
rım Kredi Kooperatiflerindeki 1 000'in üzerinde yapmış olduğunuz tayinler konusunda, ne olursu
nuz biraz vicdanlı hareket ediniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Önerge sahibi Sayın Hayri Doğan'a teşekkür ediyorum. 
Ancak, Sayın Doğan, bu belgeyi alın; ben, burada evrak kabul edemiyorum; bu, Başkanlığa 

verilmez, Sayın Bakana sunabilirsiniz. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Delaletinizle sunuyorum efendim. 

BAŞKAN - Şimdi, şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımdan, birinci sırada, İzmir Milletve
kili Sayın Metin Öney'de söz sırası. ^ 

Buyurun Sayın Öney. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır Sayın Öney. 
METİN ÖNEY (İzmir) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Tarım ve Köyişleri Baka

nımız Sayın Mustafa Taşar'la ilgili verilmiş bulunan soruşturma önergesiyle alakalı olarak kişisel 
görüşlerimi Yüce Heyete arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum ve aynı zamanda, Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlerimizin günle
rini Partim ve şahsım adına kutluyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis soruşturması, gensoru gibi kurumlar Meclisin önemli denetim 
faal i yeti erindendir. Elbette ki, muhalefet partileri bu denetim kurumlarını kullanabileceklerdir. An
cak, meselenin özüne girmeden önce, iki konuyu Yüksek Heyete arz etmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi: Meclis soruşturması, bakanın tasarruflarıyla ilgili yargının önünü açmak 
için ihdas edilmiş bir kurumdur. Yani, eğer, bakan, bir tasarrufta bulunmuş ve o kurum, o tasarruf, 
yargı denetimi gerektiriyorsa, işte, o zaman soruşturma önergesi bir anlam ifade edecektir. 

Şimdi, verilmiş bulunan soruşturma önergesiyle ilgili olarak, önerge sahipleri adına konuşan 
değerli arkadaşımız da ifade etti, yargıya intikal etmiş pek çok konu bulunmaktadır ve bunların bir-
kısmı da beraatla sonuçlandığı cihetle, âdeta, derdest bir dava durumundadır. Bu itibarla, soruştur
ma önergesinin yargının önünü açma gibi bir fonksiyonunun, bu verilen önergeyle temin ve tesis 
edilmesi mümkün değildir. 

KADİR BOZKURT (Sinop) - Bu yolu siz açtınız, daha önce uygulamasını siz yaptınız. 
METİN ÖNEY (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ikinci husus: Soruşturma önergesiyle, 

cumhuriyet savcılarının iddianameleri arasında âdeta bir benzerlik vardır. Yani, bir iddianamenin 
neleri taşıması gerekiyorsa soruşturma önergesinin de bunları taşıması gerekir. Nedir bunlar; cvve-

- 3 3 -



T.B.M.M. B : 1 8 25.11.1997 0 : 1 
la bir fiil olmalıdır, sonra fail olmalıdır, sonra hukukî tavsif bulunulmalı ve hepsinin arasında bir 
illiyet bağı tesis edilmelidir. Soruşturma önergesini dikkatle okudum; bu tarz bir oluşumu da bura
da görmek mümkün değildir. Yani, hem olaylar arasında hem de hukukî tavsifli olaylar arasında 
bir irtibat kurmak mümkün değildir. 

Buna karşılık, soruşturma önergesi beş hususu ihtiva ediyor. Birincisi, maaşlarla ilgilidir. El
bette ki, bu iddialara Sayın Bakan ayrıntılı bir şekilde cevap verecektir; ama, bordrolara geçmiş hu
susların tartışma konusu yapılması, iki kere iki dört eder matematik gerçeğinin de tartışılabilmesi 
gibi bir hadisedir. Hele "devletten yardım almayan kurum" demek de yanlıştır. Ortalama, 200 tril
yonluk bir yardım da Hazineden bu kuruma verilmektedir. Hele "ikramiyeler ödenebilir" denmesi 
de, yine kanunun açık hükmü karşısında mümkün değildir. Gerçekten, Kooperatifler Kanununun 
56 ncı maddesi, açık bir biçimde, maaş, risturn ve sair hususlar dışında, hiçbir ödeneğin ve ikrami
yenin yönetim kurulu üyelerine verilemeyeceğini açık bir biçimde tanzim etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu da, maaşın dışında, görevden alınmanın usule, kanuna 
aykırı olduğudur. Ankara Ticaret Sicilinin yazdığı bir yazı var. Yazıda diyor ki: "Geçmiş yönetim 
iki senesini doldurmuş ve müddeti tamamlanmıştır." Yani, Sayın Bakanın atama konusu, mevcut 
bir yönetimi görevden alıp yenisini ataması şeklinde değil, zaten boşalmış, hukuken mevcut olma
yan bir yönetimin yerine yenilerini atamasıdır. 

Bir başka iddia siyasetle ilgilidir ki, esas konu da bence orada düğümlenmektedir. Yani, bu 
önerge, gerçekten, maaşlar az veya çok diye mi veya kadrolaşma yapıldığı ya da ikramiyeler öden
diği için mi yoksa görevlerden almanın usule aykırı olduğu cihetle mi verilmiştir? İşte, esas öner
genin düğümlendiği nokta odur. 

Şimdi, ben -üç dört tane- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin o zamanki 
Başbakana yazmış olduğu bir yazısını sizlere arz edeceğim. O yazı dikkatle dinlenilirse, takdirleri
nize sunup konuşmalarımı tamamlayacağım. "Profesör Doktor Sayın Tansu Çiller 

Başbakan -Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği antetli kâğıda yazılı metni oku-
yorum-

Ülke sathında 2 milyon ortağı olan, Türkiye'nin en ücra köylerinde dahi hizmet veren, Türki
ye genelinde 2 500 birim kooperatifi bulunan, 16 bölge birliğiyle Türk köylü ve çiftçisinin yüzde 
50'ye yakın tarım girdilerini temin eden Merkez Birliğimiz ve bağlı birliklerin seçimle işbaşına ge
len yöneticileri olarak, Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çayırlı'yı Mani
sa'dan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Sayın Eyüp Sami Uslu'yu Ankara'dan, Yönetim Kurulu Baş-
kanvekili Sayın Mustafa Ulu'yu Kayseri'den, Birlik Genel Müdürümüz Sayın Nazım Yüksel'i Sam
sun'dan 24 Aralık 1995 tarihinde yapılacak milletvekilleri seçimlerinde, seçilebilecekleri sıralama
ya konularak, Doğru Yol Partisi milletvekili adayı olarak görmek arzumuzu oybirliğiyle destekle
diğimizi takdirlerinize arz ederiz. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri." 
Yani, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği olarak değil, Doğru Yol Partisi ilçe yönetimi 

olarak ancak böyle bir yazı yazılabilir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Noterden mi geçti? 
METİN ÖNEY (Devamla) - "Noterden mi geçti" diyor arkadaşımız; ilçe yazışmaları da no

terden mi geçiyor? 
Başka bir önemli mektup daha; Ankara Bölge Birliği de aynı tarzda yazı yazıyor; başlık daha 

cazip. Diyor ki: " Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Tansu Çiller, Sayın Genel Başkan Yardımcıları
mız, Sayın Genel İdare Kurulu Üyelerimiz..." Metin aynı metin. Sonra, Mersin'den, daha sonra Ma-
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latya'dan, daha sonra Sivas'tan ve daha sonra Antalya'dan, bu Kooperatif yöneticileri, Genel Mer
keze yazdıkları yazıyla; yani, bir ilçenin ile, ilin genel merkeze yazması gereken yazıların aynısını 
yazmak suretiyle aday teklifinde bulunmuşlardır, aday önermişlerdir. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Siz, kaymakamlıkla veya valilikle karıştırıyorsunuz; orası, özel 
bir kuruluştur... 

METİN ÖNEY (Devamla) - Şimdi, bu soruşturma önergesi maaş için verilse, görevden alın
malarla ilgili verilse, ikramiyelerle ilgili verilse, hay hay; ama, bunlar ortaya koyuyor ki, düşen bir 
kaleyi yeniden ele geçirmek için verilmiştir, esas veriliş sebebi siyasî amaçlıdır. Bu yazılar karşı
sında Yüce Meclisin takınacağı tutumu elbette ki takdirle karşılayacağız. 

Saygılar sunuyorum, hürmetler ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Yani, kazanamadığınız yeri işgalle mi hallediyorsunuz?!.. Ora

sı senin şirketin gibi özel bir kuruluştur, hiç fark etmez. 
BAŞKAN - Soruşturma önergesi üzerinde konuşan İzmir Milletvekili Sayın Metin Öney'e te

şekkür ediyorum. 

Şimdi, söz sırası Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Gözliikaya'da. 

Buyurun Sayın Gözlükaya. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin ba
şında, öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutluyorum ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Bu soruşturma önergesi hakkında şahsımız adına 10 dakikada her şeyi söylemenin mümkün 
olmadığını takdirlerinize arz ediyorum. Özet olarak bazı şeyler söyleyeceğiz. 

Bu önerge, ne maaş meselesinden ötürü verilmiştir ne harcırahtan ne de başka bir sebepten. 
Sayın Bakan Mustafa Taşar'ın bakanlık anlayışı, normal devlet yönetme anlayışından farklı bir 
yöntem izlemektedir; gelir gelmez -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı dahil- Bakanlığına bağlı birçok 
kuruluştaki en üst yöneticileri görevden almıştır. 

Şimdi, Tarım Kredi Kooperatifleri, normal, olağan kongre yapmıştır. Sayın Bakan, bu genel 
kurul sonrasında tutanağa imza atmamıştır. Hakkıdır, bir ay içerisinde imzalaması lazımdır. İmza 
atmamasını da üç dört gerekçeye bağlamıştır; ancak, bu Merkez Birliği Yönetim Kurulu ve Dene
tim Kurulu üyelerini alış sebebi tektir. O da, genel kurul tutanaklarını imzalamaması, ilaveten de, 
bu Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin iki yılı geçmiş olmasıdır. Tek gerekçe budur. Şim
di, bizim soruşturma önergemiz, bu gerekçelere, Sayın Bakanın bu tasarrufuna dayalı olarak veril
miştir. Hukukî netice hâsıl edecek ve cezaî sorumluluğu gerektiren bir davranıştır, tasarruftur. 

Değerli milletvekilleri, bir kere, her ne kadar, 1995 yılına kadarki mevzuatta bu birliklerin yö
netim kurullarının görev süresi iki yıl ise de, bu, 1995 yılında bu kurum özerk hale geldikten son
ra-üç yıla çıkarılmıştır. Öte yandan, mecburî hallerde, yönetim kurulu, genel kurul toplantıları ilgi
li bakanın müsaadesiyle uzatılabilir. Eski anasözleşmede bu hüküm açıkça vardır. 

Şimdi, size, iki delil göstermek istiyorum. Bunlardan birincisi; bu genel kurulda bulunan Ba
kanlık temsilcileri Abdurrahman Öğüt ve Haki Yılmaz'ın beyanları var, zabıtta imzalan var. Diyor
lar ki: "Genel kurul, Merkez Birliği Anasözleşmesi ve İzahnameyc uygun olarak yapılmış olup, iş
bu rapor, tarafımızdan üç sayfa tanzim ve imza edilmiştir." Buna rağmen. Sayın Bakan, bu genel 
kurul tutanaklarını imzalamamıştır ve ilgililer tarafından itiraz olmadığı gibi, ilgili mevzuata göre 
bir ay içerisinde de genel kurulun iptali için herhangi bir dava da söz konusu edilmemiştir. Böyle
likle, genel kurul tutanakları kesinleşmiştir, genel kurul kesinleşmiştir, aldığı kararlar da kesinleş-
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mistir. Bütün bunlara rağmen, Sayın Bakan, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini görevden almış, 
uzamaya rağmen görevden almış; ancak, bu arada, hukuk müşavirlerine de danışmış. Hukuk mü
şavirleri diyorlar ki: "Efendim, her ne kadar iki yıl ise de, fakat, kanun-u hüküm usule tercih edile
ceği için, hukuken, siz, bu Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini görevden alamazsınız. 
Yapacağınız şey, genel kurulu tekrar, normal kongreye, toplantıya çağırmaktır ve bu toplantı, ge
nel kurul toplantıları sonuna kadar, bitinceye kadar yahut yenileri seçilinceye kadar da eski yöne
ticiler görevlerine devam edeceklerdir." 

Sayın Bakanın hukuk müşavirlerinin verdiği rapor budur; 3 hukuk müşaviri vermiştir; ama, 
maalesef, Sayın Bakan, bu müşavirlerin beyanlarına itibar etmemiştir ve haksız yere, Yönetim ve 
Denetim Kurulu üyelerini görevden almıştır. 

Şimdi, nereden çıktı harcırah, maaş, gübre vesair konulan. Sevgili milletvekilleri, bir bakan, 
bir yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini görevden alıyor; hangi gerekçeyle; iki yıllık süre 
geçmiştir düşüncesiyle. Başka hiçbir gerekçesi yok. Biraz önce okudum; hukuk müşavirleri "hayır, 
alamazsınız" diyorlar 553 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 1581 sayılı Yasa ve anasözleşme 
hükümlerine göre, yönetim kurullarında ve denetim kurullarında boşalma hallerinde yapacağınız iş 
belli; o da şu: Genel kurulu toplantıya çağıracaksınız; eski yöneticiler, yenileri seçilinceye kadar 
görevlerine devam edeceklerdir. Sayın Bakan, burada keyfî bir tutum izlemiştir, görevini açıkça 
kötüye kullanmıştır, kendi görevlilerinin beyanlarının aksine davranışlarda bulunmuştur. 

Şimdi gelelim, bunu niçin yaptığına. Bu önergeyi verdikten sonra, Sayın Bakan telaşa düştü 
"efendim, alma gerekçesi olmadığı halde harcırah çok alıyorlar" dedi; 1977'den bu yana ANAP'tan 
aday olan Oral Kiper dahil, Hüsnü Poyraz, Selçuk Şanlıtürk ve Nazım Yüksel gibi genel müdürler 
zamanında dahi bu harcırahlar alınmış; bu maaşlar, yani ikramiye adı altında eködemeler alınmış. 
Şimdi, Sayın Bakan, sanki, bunlar, haksız yere, uygulamadışı bir şey yapıyormuş gibi kamuoyu 
oluşturmaya çalışıyor; basın toplantıları yapıyor ve yaptığı basın toplantılarında, ne acıdır ki, davul 
zurnaya kadar düştü. Efendim, Sivas'ta birlik başkanını karşılamışlar da... Kim karşılamış; Sivas 
Bölge Müdürlüğü karşılamıştır. Davulcuya 5 milyon lira para verilmiş, bunu da birlik kesesinden 
çıkarmışlar... Böyle basit şeylerle uğraşmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir bakanına yakış
maz. (DYP sıralarından alkışlar) Bu, hafifliktir. Merkez Birliği hesaplarında böyle bir şey olmaz. 

Sevgili arkadaşlarım, Sayın Bakanın yaptığı işe bakınız. Çok derinlemesine girmiyorum. Sa
yın Bakan, görevden aldığı bu Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, hepinizin bildiği gibi, Yönetim 
Kurulu Başkanlığına ANAP Ordu eski Milletvekili Ertuğrul Özdemir'i ve birçok ANAP'lı yöneti
ciyi -konuşma sürem azalıyor, onun için şu anda hepsini saymıyorum- göreve getirmiş, kendi par
tisinden aday olan kişileri denetçi yapmış, keza, soruşturma geçirenleri Yönetim Kurulu üyelikle
rine getirmiş. 6 yıl kongre yapmamışlar. O tarihte, hele, 1991 seçimlerinde imtihansız 800 insanı 
almışlar. 

Şimdi, Sayın Bakana soruyorum: Kongreyi ne zaman yapacaksınız? Genel kurulu ne zaman 
toplantıya çağıracaksınız? Yoksa, yine 90'lı yıllarda yaptığınız gibi beş yıl mı altı yıl mı geçecek? 
Gerçi, ömrünüz yok da... Bunu açıklamanızı istirham ediyorum; bir. 

İkincisi, Bakanlığınızda ve bu kurumda yaptığınız tahribatlara, kıyımlara ne zaman son vere
ceksiniz? Çünkü, elimizde, acılı insanların, sürgün edildiklerine dair belgeler var. Bu belgeleri şu 
anda okumam mümkün değil. Ne zaman bu kıyıma son vereceksiniz? Haksız yere görevden aldı
ğınız bu insanları, bu görevlere ne zaman iade edeceksiniz? 

Son olarak şunu söylüyorum: Eğer, basındaki şovlarınız gibi hakikaten haklı iseniz, iddiala
rınız doğru ise gelin, siz de oy verin, bu soruşturma önergesi kabul edilsin ve siz de aklanın, biz de 
sizi takdir edelim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Gözlükaya, konuşmanızı tamamlayınız. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Ancak, biz, Sayın Taşar'ın keyfî ve derebeyce bakanlık yönetiminden vazgeçemeyeceği için 

istifa talebinde bulunmuyoruz; ama, soruşturma açılması yürekliliğini göstereceğini umut etmek is
tiyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Çiller'e soruşturma açalım da, önce Çiller'den bir başlayalım. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) - Çiller'i karıştırma. 
BAŞKAN - Soruşturma önergesi üzerinde konuşan Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Göz-

lükaya'ya teşekkür ediyorum. 
Önerge üzerinde son konuşmacı, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Altan Karapaşaoğlu; bu

yurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Karapaşaoğlu, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Çok Değerli Başkanım, değerli arkadaşla

rım; ben de sözlerime, çok sevdiğimiz öğretmenlerimizin günlerinin hayırlı olması, hayatlarının da 
saadet ve selametle geçmesi için temennilerimi arz etmekle başlıyorum. 

Değerli arkadaşlar (9/15) esas numaralı, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar hakkında 
Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılması
na ilişkin önergeyle ilgili görüş ve tespitlerimizi belirtmek üzere söz almış bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, devletimizin kendi kuruluşlarını süratle özelleştirme gayreti içinde oldu
ğu günümüzde, 553 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özerk hale getirilen tarım kredi koope
ratifleri üzerinde, Sayın Bakanın ısrarlı bir şekilde baskı oluşturması, köylülerimizin temsilcileri 
olan yönetimin, usulsüz ve kanunsuz bir şekilde görevlerinden alınmaları, özerk olan bir kurumun, 
devlet kuruluşu haline getirilme gayretlerinin bir ifadesidir. Acaba, Sayın Bakan bu konuda neden 
ısrarlıdır? 

"Binlerce insanı yerinden yurdundan ederek, onların ailelerine ve çocuklarına bu kış mevsi-
ininde neden zulmedilmiştir; sıkıntı çektirilmiştir" iddialarını bir bir ele alırsak, herhalde, bir neti
ceye ulaşacağımız kanaati oluşacaktır. 

Değerli arkadaşlar, iddialardan biri, yönetim kurulu üyelerinin 700 ilâ 900 milyon lira maaş 
aldıkları istikametinde. Bu konuda araştırmalar yaptık, bordroları elde ettik, baktık ki, aldıkları ma
aşlar, 119 milyon 70 bin liradır. Ayrıca, bu insanlara, eski Tarım Bakanı Sayın Refaiddin Şahin'in, 
4 Ocak 1995 tarihli olurlarıyla, 4 maaş ikramiye verilmesi uygun görülmüştür. Bu hesapla da, ma
aşlarına 40 milyon ilave geliyor; demek ki, net maaşları 160 milyondur. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan biraz sonra kürsüye gelecek ve yine, birtakım beyanlarda bu
lunacak ve yönetim ile denetim kurulu üyelerine ikramiye verilemeyeceğini beyan edecektir. 

Sayın Bakan, tarım kredi kooperatiflerinin, devletten -ikinci konu- 200 trilyona yakın yardım 
aldığını burada ifade edecekler. Bakanlık, diğer tarımsal kooperatiflere yüzde 50'yle kredi verme
ye devam ederken, tarım kredi kooperatiflerine, yüzde 70 faizle, Hazineden borç verilmektedir. Bu 
verilen borç para, yüzde 73'le çiftçilere verilmekte ve üç ayda bir bileşik faiz uygulanarak Türk 
köylüsünün, Türk çiftçisinin, yaklaşık yüzde 100'le, cebinden geri alınmaktadır, Hazineye, kuruşu
na kadar da iade edilmektedir. 

Sayın Bakanımızın bize gönderdiği notta, tarım kredi kooperatiflerinin 19,5 trilyon kâr etme
diği belirtiliyor; onu da tetkik ettik, baktık ki, 18,5 trilyon kâr etmiş. Bu konunun da, bir tenkit ko
nusu olmaması gerekir. 
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Sayın Bakanımızın bize verdiği notta, eski Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin, 4.10.1996 

tarihinde sona erdiği belirtiliyor. Halbuki, yaptığımız araştırmada, Bakanlığın 13.8.1996 tarih ve 
4072 sayılı yazılarıyla, 30 Nisan 1997'ye kadar, 24.3.1997 tarih ve 926 sayılı yazılarıyla 30 Mayı
sa kadar, 6.5.1997 tarih ve 7714 sayılı yazılarıyla da 30 Haziran 1997'ye kadar eksüre verildiği; bu
nun ise, 1581 sayılı Yasaya da uygun olduğunu tespit ediyoruz. 

24.6.1997'de yapılan genel kurulun ise, 1581 sayılı Yasanın 8 inci maddesi ve anasözleşme-
nin 21 inci maddesine göre kesinleşmiş olduğu da tespit ediliyor. Bu kongrede, Bakanlık temsilci
leri, kongrenin, mevzuata uygun yapıldığına dair rapor vermişler, bu rapor da elimizde. Bakanlı
ğın, kongrenin müddetini bir yıl uzatma gibi bir yetkisi de var. 

Sayın Bakanımız tarafından bize verilen notta, siyasî amaçlar taşıdığı ifade ediliyor; ama, bir 
tespit yaptık ve çok dehşete düştük; bakın, yeni atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri şöyle, 
isim okumadan söylüyorum: Ordu eski Milletvekili, ANAP Balâ İlçe Başkanı, ANAP Nizip İlçe 
Yönetim Kurulu üyesi, ANAP Balıkesir milletvekili adayı, ANAP Bolu İl Genel Meclisi üyesi, 
ANAP Eskişehir Belediye Meclisi üyesi, ANAP Konya İl Genel Meclisi eski üyesi, ANAP Erzu
rum il sekreteri, ANAP avukatı, ANAP avukatı ve ANAP Kütahya eski Belediye Başkanı... (RP ve 
DYP sıralarından "OooL" sesleri) > • " 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu tarım kredi kooperatifleri siyasete alet ediliyor; ama, kimler ta
rafından alet ediliyor, bunun bir soruşturmayla da gün ışığına çıkarılması lazım. 

Değerli arkadaşlar, sizlere, buraya kadar birtakım teknik bilgiler verildi. Yalnız, yaptığımız 
araştırmalarda çok enteresan sonuçlara vardık. Ben, bunu, sizlere takdim etme mecburiyetini his
sediyorum. Nedir: Şimdi, bakın, deniliyor ki "gübreyi 50 milyon dolar ucuza aldık." Bir defa, bir 
önceki yönetimden sonra, dünya piyasasında, gübre fiyatları yüzde 50 oranında düşmüş bulunuyor; 
dolayısıyla, alınan gübre ucuza gelmiş oluyor; ama, tablo haline döktüğümüz zaman, rakamları yan 
yana yazdığımız zaman, eski yönetim tarafından yapılan ihalede gübrenin piyasa fiyatlarından 1 
707 460 dolar ucuza alındığını, yeni yönetim tarafından yapılan ihaledeyse 2 273 970 dolar daha 
pahalıya alındığını tespit ediyoruz. (RP ve DYP sıralarından "Haydaaa" sesleri) Bunun da araştırıl
ması gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, işin en vahamet verici tarafı şurada yatıyor: Ben, âcizane, 35 
yıldır ticaretle, sanayiyle uğraşıyorum, hiçbir ithalatta FOB-CIF farkının yüzde 20'nin üzerine çık
tığını hayatımda görmedim. Bunun böyle olduğunu ispat eden olursa, buyursun, bakalım. 

Bakınız, eski yönetimin 1997 ihalesi, isterseniz teker teker okuyayım: Amonyıımsülfatın çift
çimize maliyeti 115,22 dolar, piyasa fiyatı 85 dolar; aradaki fark 30 dolar; demek ki, FOB-CIF far
kı 30 dolardır. 30 doları piyasa fiyatına böldüğümüzde, yüzde 35 oranında FOB-CIF farkı buluyo
ruz. Yüzde 26 nitratın köylümüze maliyeti 130,57 dolar, piyasa fiyatı 110 dolar, aradaki fark 20,5 
dolar ve FOB-CIF farkı yüzde 18,6. Yüzde 33'lük amonyumnitrat 116,85 dolara mal oluyor köylü
müze, piyasa fiyatı 100 dolar, aradaki fark 16,8 dolar ve yüzde 16,8 FOB-CIF farkı. Üreye gelin
ce, durum hakeza, 163 dolarla 130 dolar arasındaki farkı bulursanız, yüzde 25,5; yani, eski yöneti
min ihalesinin ortalamasını aldığınızda, yüzde 24 FOB-CIF farkı çıkıyor; ama, yeni yönetimin iha
lesine baktığınız zaman, korkunç rakamlar var. Bu rakamların size ortalamasını söyleyeyim, yüz
de 57 FOB-CIF farkı var. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) - CHP'lilere söyle CHP'lilcreL 
MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, bu konunun tü

züklerle, kanunlarla, efendim, işte birtakım şeylerle ilgili oluşundan dolayı değil, burada bir koku 
var, çirkin bir koku var; (RP ve DYP sıralarından alkışlar) bu çirkin kokuyu tespit etmek için araş
tırılmasını, soruşturulmasını size teklif ediyorum. Bu, çok önemli bir konudur. 
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Hepiniz hatırlayacaksınız, geçen hafta burada iki gün boyunca dokunulmazlıkların kaldırılma

sı istikametinde münakaşalar yaptık. Bakın, bu, Genel Kurulun inisiyatifinde. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayınız Sayın Karapaşaoğlu. 

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Devamla)- Bu soruşturmanın başlatılmasının zaru
retine inanıyorum. Zira, bir dokunulmazlık zırhı içerisinde, bir de Meclisimizin bir zırh teşkil ede
rek bir yolsuzluğun önüne geçme gayreti içerisinde olmaması gerekiyor. (RP ve DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri i alkışlar) Onun için, efendim bir taraf sahibi olarak değil, bu Meclisinbir üyesi ola
rak, devletimizin kontrolü altındaki müeseselerde dönen işlerin denetlenmesi lazım, soruşturulma
sı lazım. Eğer, eski yönetimde bir hata varsa ortaya çıkarılması lazım, yeni yönetimde bir hata var
sa ortaya çıkarılması lazım. 

Değerli miletvekilleri, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah, bizi izlemekte olan 
köylümüzün, çiftçimizin hakkını koruduğumuz intibaını vermek üzere, bu Önergeyi desteklemeni
zi diliyorum efendim. 

Saygılarımla. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Soruşturma önergesi üzerinde söz alan milletvekili arkadaşlarımızın kişisel ko

nuşmaları tamamlanmıştır. 

Son konuşmacı Mehmet Altan Karapaşaoğlu'na da teşekkür ediyorum. 
Şimdi, son söz, hakkında soruşturma istenen Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Taşar'a 

aittir. , 

Sayın Bakan, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sayın Baş

kan, değerli milletvekili arkadaşlarım ve ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarım; 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Öncelikle, hakkımda Meclis soruşturması açılması için önerge veren arkadaşlarıma, gerçekle
ri kamuoyuna anlatabilme imkânı verdikleri için teşekkür ediyorum. 

Göreve başladığımda önüme,,24 Haziran 1997 tarihinde yapılan, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel Kuruluyla ilgili bir dosya geldi. 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Ka
nununun 8 inci maddesine göre, genel kurul tutanaklarının 30 gün içerisinde Tarım ve Köyişleri 
Bakanı tarafından incelenmesi, tasdik veya redde ait kararın Merkez Birliğine bildirilmesi gerek
mektedir. Yani, Bakanık, genel kurulu onaylamazsa, genel kurul yapılmamış sayılır. 

Genel kurul tutanaklarını incelettirdim; incelemeler sonucunda fahiş hukuka aykırılıklar belir
lendi. Genel kurulda hukuka aykırı kararlar alındığına dair, Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya 
Bölge Birliğinin itirazı, bunun yanı sıra genel kuruldaki görevli Bakanlık temsilcilerinin soruştur
ma önergesinde söylenenin ve biraz önce burada konuşan arkadaşlarımın ifadesinin tam tersine, ge
nel kurul tutanaklarına koymuş oldukları şerhler olduğu görüldü. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkan
lığından gelen raporda da genel kurul tutanaklarının hukuka aykırı olduğu belirtiliyordu. Ben de, 
sorumlu bir devlet adamının yapması gereken işi yaptım ve genel kurulun, hukuka aykırı yapılmış 
olmasından dolayı, kanunun bana verdiği yetkiye istinaden 23 Temmuz 1997 tarihinde genel kuru
lu onaylamadım. 

Şimdi, ben, bu genel kurulu ve tutanaklarını tasdik etseydim de, yasalara aykırı olarak teşvik 
primi ve ikramiye alınmasına izin mi verseydim? -Orada öyle yazıyor- Bakanlığıma, kanun ve ana-
sözlcşmeyle verilen yetkilere müdahale edilmesine müsaade mi etseydim? Genel kurulda delege sı-
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fatı olmayan kişilerce oy kullanılmasına göz mü yumsaydım? Hayır değerli arkadaşlarım; ben, bu
nu, devletime ve milletimden aldığım vekâlete ihanet sayarım. 

Genel kurul onaylanmadığı için, yeni bir genel kurul yapılması gerekiyordu. Ancak, Ankara 
Ticaret Sicil Memurluğundan ve Bakanlığımın ilgili birimlerinden alınan bilgi ve belgelere göre, 
bu kişilerin görev sürelerinin bir yıl önce sona erdiği anlaşıldı. İşte, Ankara Ticaret Sicili Memur
luğunun yazısı buradadır; isteyen arkadaşlarıma gönderirim, zaten, parti gruplarına da bu dosyala
rı gönderdim. 

Ayrıca, aynı konu, Refah Partisi İçel Milletvekili Sayın Mehmet Emin Aydınbaş tarafından 
verilen araştırma önergesinde de, kanun hükmünde kararname çıktıktan sonra yönetimde görev 

.alan, mer'i kanunları açıkça ihlal ederek, bir yerde, Merkez Birliği yönetimini işgal eden yönetim 
kurulu üyelerinin suçlandığı görülmektedir. 

Bu önergede, benden önceki değerli Bakan arkadaşım Sayın Musa Demirci'nin de imzasrvar-
dır ve Refah Partisi, bu Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, biraz önce değerli Refah 
Partisi sözcüsünün söylediğinin aksine, burada "Satınalma Yönetmeliği yok sayılarak, Toros Fir
masından, hiç ilân yapılmaksızın pazarlık usulüyle, piyasa fiyatlarının üstünden gübre bağlantısı 
yaptıkları, böylece haksız kazanç temin ettikleri, Türk çiftçisine yüzde 50'ye varan oranlarda güb
reyi pahalıya sattıkları gözlenmiştir" diyor. Refah Partisinin, ya verdiği bu önerge yanlıştır ya ar
kadaşımızın burada ifade ettiği husus yanlıştır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Kimlerin imzası var Sayın Bakan? 

CAFER GÜNEŞ (Kırşehir) - Soruşturma açılsın. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA TAŞAR (Devamla) - Efendim devam edi

yorum, müsaade buyurun. 

Bu kişiler, bir yıldır, hukuka aykırı olarak bu makamları işgal etmekteydi. Bu sebeple, Mer
kez Birliği Anasözleşmesinin 26 ve 29 uncu maddelerinin Bakanlığıma verdiği yetkiye dayanarak 
organ boşluğu yaratmamak, 2 500 kooperatifi olan bu kurumu yönetimsiz bırakmamak için, ilk ge
nel kurula kadar görev yapmak üzere, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine atama yaptım... 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Yasa var Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA TAŞAR (Devamla) - Yani ben, önergedeki 

ifadenin aksine, kimseyi görevden almadım; olmayan bir yönetim kurulunun yerine, boşluk olma
sın diye, bir yönetim kurulunu geçici olarak atadım. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Yasa var, yasa... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA TAŞAR (Devamla) - Efendim, eskilerin de

vam etmeyeceğine dair Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 29.7.1997 tarih ve 33745 sayılı yazı
sı buradadır. 

Burada iki hususu açıklamak istiyorum. Birincisi, Bakanlığıma atama yetkisi veren anasözleş-
menin 26 ncı maddesi, yine benden önceki Sayın Bakan Musa Demirci tarafından 22 Şubat 1997 
tarihinde değiştirilmiştir. Orada denilmektedir ki: "Boşalan üyeliklere, ilk genel kurula kadar görev 
yapmak üzere, Tarım ve Köyişleri tarafından atama yapılması..." Bu karar, Değerli Bakanımın al
mış olduğu bir karardır. Ben de, bu kararı, hukuka uygun olarak uyguladım; yapılan iş bundan iba
rettir... 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Yasa var Sayın Bakan... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Efendim, de

vam ediyorum; müsaade edin... 
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MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Anasözleşmeyi okuyun... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Efendim, de
vam ediyorum... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Anasözleşmenin aslını okuyun... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Tarım ve Kö-
yişleri Bakanı olarak yaptığım işlemlerle ilgili olarak, eski yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 
açmış olduğu davalar, bağımsız Türk mahkemeleri tarafından reddedilmektedir. Görevden ayrılan 
bu arkadaşlarımız, Birinci Asliye Ticaret Mahkemesine, Üçüncü Asliye Ticaret Mahkemesine, Al
tıncı Asliye Ticaret Mahkemesine, Yedinci Asliye Ticaret Mahkemesine, Sekizinci Asliye Ticaret 
Mahkemesine, Yirminci Asliye Hukuk Mahkemesine, benim yapmış olduğum bu tasarrufların hu
kuka aykırı olduğu gerekçesiyle, müracaat etmişler ve bütün bu mahkemelerden ret kararı çıkmış, 
Tarım ve Köyişleri Bakanının yapmış olduğu uygulamaların hukuka uygun olduğu belirlenmiştir; 
mahkeme kararları da buradadır. 

Şimdi, Meclis soruşturmasından maksat, Bakanın yaptığı tasarrufun yasaya uygunluğunu de
netlemek ve yargının yolunu açmaktır. Mesele zaten yargıdadır; neyin hesabını burada tekrar sor
maya kalkıyorsunuz?! Benim tasarruflarımla ilgili bütün hususlar, bağımsız Türk mahkemelerine 
intikal etmiştir; orada, netice tebeyyün etmiş ve ret kararı çıkmıştır; daha neyin hesabını yapıyor
sunuz?! 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Kararı okuyun efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Biraz önce, 

değerli arkadaşım Grup Başkanvekili Sayın Mehmet Gözlükaya "efendim, meseleyi, 5 milyonluk 
davul-zurna meselelerine kadar götürdünüz" dedi. Evet; unutmayınız, sizler, 1991'de, bizlerden, bir 
bardak portakal suyunun, vatandaşlara gönderdiğimiz 1 kuruşluk pulun hesabını, bir tas çorbanın 
hesabını sormadınız mı; sordunuz... (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) Biz 
de, ister 5 lira olsun, ister 5 milyon lira olsun, isterse... Değerli arkadaşımın ifade ettiği rakamlar
da olduğu gibi değil, şimdi, burada göstereceğim -Refah Partili arkadaşlarım böyle çizelgeleri çok 
severler- Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1997 ve 1998 ilkbahar dönemi kimyevî gübre talep miktar 
ve tutarlarını açıklıyorum. Bunlar, zabıtlara da geçiyor. 1997 yılı ilkbahar döneminde, eski yöneti
min almış olduğu gübre miktarı 979 605 tondur. Aynı cins, aynı miktar gübre, o dönemde 190 mil
yon dolara alınmıştır, 1998 yılı gübresi 140 milyon dolara alınmıştır; aradaki fark 50 milyon dolar
dır. Bu 5 milyonun hesabını da sorarız, 50 milyon doların hesabını da sorarız. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Taşar, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Onun için de, 

bütün bu uygulamalar Bakanlık Teftiş Kurulunda incelenmiş, Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından 
teftişe tabi tutulmuş ve bu konuda, cumhuriyet savcılıklarına müracaat yapılmıştır. 

Ben, burada, Sayın Hayri Doğan'ın, gübre konusuna ve Tarım Kredi konusuna niye bu kadar 
ilgi duyduğunu merak ediyorum; ama, burada, açıklamayacağım, sonra açıklayacağım onu. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Ben çiftçiyim, ortağım ben orada... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Burada açık-

• 1 amayacağı m... 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Oranın yıllarca yöneticiliğini yaptım. 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Tarım Kredi 

Kooperatiflerinden, orada yönetim kurulu üyesiyken, Sayın Hayri Doğan'ın nasıl ihraç edildiğini, 
hangi mahkemelere gittiğini; bundan önceki Genel Müdür Cemil Akın'a nasıl iftira ettiğini, 300 
milyon lira, nasıl tazminata mahkûm olduğunu; onları, burada açıklarriak bana yakışmaz, açıklama
yacağım... Onları açıklamayacağım... (DYP sıralarından gürültüler) 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Sayın Başkan, söz istiyorum; bana sataşma oldu. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - ...ama, şunla
rı ifade edeceğim ve diyeceğim ki, ikramiyeler... Yönetim kurulu üyelerinin bu ikramiyeleri alma
maları gerekirdi. 11 milyar Türk Lirası tutarındaki ikramiyenin geri alınması için, hem hukuk mah
kemelerine hem de cezalandırılmaları için cumhuriyet başsavcılığına tarafımızdan müracaat edil
miştir. 

Önergede belirtilen bütün hususların dışında, asgari ücretin 10 katını almayacağını söyleyen 
arkadaşlarıma, burada, kendi belgelerini göstermek istiyorum. Kendi belgeleriyle, 10 misli alacak
larına dair işte, burada kendi imzaları... 

BAŞKAN - Sayın Taşar, lütfen konuşmanızı tamamlayın efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Netice olarak 

şunu arz ediyorum: Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğinin, bazı kimselerin, bazı kuruluşların bir 
çiftliği gibi kullanılmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı olduğum müddetçe müsaade etmeyeceğimi 
ve her türlü hesabı, size de, kamuoyuna da, aziz milletimize de vermeye hazır olduğumu ifade edi
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Biz de, sizi takip edeceğiz Sayın Bakan. 
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Şu FOB - CİF farkını söyle... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Efendim, şu

nu da ifade etmek istiyorum ki: Burada yapılan bütün işlemler, kesinlikle, hukukun içerisinde ol
muştur; hukukun içerisinde olmayanlar varsa, onlarla ilgili araştırma ve soruşturmalar devam et
mektedir. 

Refah Partili sayın arkadaşlarımızın vermiş olduğu bu Meclis soruşturması önergesinde de, o 
Yönetim Kurulunun neler karıştırdığı, açıkça belirtilmiştir. Ben, bu hususu, sizlere saygılarımla arz; 
ediyorum ve bu konuda, Bakanlığımdan, her türlü bilgiyi, arzu ettiğiniz zaman, sizlere takdim ede
ceğimi ifade etmek istiyorum. 

Basit bir şey daha söyleyeceğim; belki konuyla hiç ilgisi yok... . 

BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayın Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Sayın Başkan, 

yarım dakika daha... 
BAŞKAN - Lütfen, tamamlayın efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Devamla) - Marmaris'te 

bir orman yangını olur. Marmaris'te çıkan orman yangını için. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı bir genelge çıkarır ve Yönetim Kurulu, personelden para toplar. Bu para, _ 
Marmaris yöresine gönderilip, oradaki ormanların yeniden ihyası için kullanılacağına, Sayın Eyüp 
Sami Uslu'nun, Kazan'daki seçim bölgesine gönderilir. İşte, bu. Tarım Kredi Kooperatifleri Yöne
tim Kurulu, böyle bir yönetim kuruludur!.. 

Saygılarımla arz ediyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
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KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Sayın Bakan, şu FOB - CİF farkını bir açıkla da... 
BAŞKAN - Hakkında soruşturma istenen Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Taşar, konuşma

sını tamamlamıştır; kendisine teşekkür ediyorum. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Sayın Başkan, izin verir misiniz? 
BAŞKAN - Bir isteğiniz mi var? 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Sayın Başkanım, adım kullanılarak şahsıma bir sataşma yapıl

mıştır. Bunun için, cevap hakkımı kullanacağım; açıklayacağım konunun ne olduğunu efendim. 
BAŞKAN - Siz önerge sahibi olarak Konuşmanızı yaptınız, Sayın Bakan da, bu konuşmaya, 

elbette, hem önerge sahibi olmanız hem de önerge sahipleri adına konuşan hatip olmanız dolayı
sıyla bir karşılık verecektir; bu karşılık verilmiştir. Eğer ısrar ediyorsanız, tutanakları tetkik ede
yim, bu birleşim içerisinde cevap hakkınızı tanırım. (DYP sıralarından gürültüler) 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Sayın Başkan, şu anda cevap vermek durumundayım. 
BAŞKAN - İnceleyip, anlayayım efendim... 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Beni, fevkalade zan altında bırakmıştır... 
BAŞKAN - Yani, burada, bir konuşmada adı geçen her,arkadaşımız kürsüye tekrar çıkma 

hakkına sahip midir?! (DYP sıralarından gürültüler) Adı geçebilir elbette; önerge sahibidir, konuş
ma yapmıştır, adı geçecek... 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Hayır, Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Tutanakları tetkik edeceğim efendim. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun, yerinize oturun. 
Efendim, aynı birleşim içerisinde... (DYP sıralarından gürültüler) 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Mahkemelere düştü bu mesele... 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Sayın Başkan, burada bir yanlışlığın içerisindesiniz. Belki Ta-

şar'ı korumak için yapıyorsunuz... Benim meselem Taşar'la değil. Taşar'ın ortaya koyduğu bir tu
tumun yanlış olduğunu ifade edeceğim. 

BAŞKAN - Efendim, Taşar'ı korumakla bunun alakası yok. Sizinle ilgili bir konunun tartışıl
masının, bu soruşturma önergesiyle de ilgisi yok. Tutanaklara bakacağım; size yönelik bir sataşma 
varsa, söz hakkınızı bu birleşim içerisinde tanırım. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Efendim, beni şaibe altında bırakıyor oradaki konuşmasıyla. 
BAŞKAN-Tamam efendim... Sizin söz hakkınız varsa, onu vereceğim. 
Değerli arkadaşlarım... 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Sayın Başkan, fevkalade bir yanlışlık yaptınız. 
BAŞKAN - Efendim, tutanakları tetkik edeceğim. (DYP sıralarından gürültüler) 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Efendim, o kadar açık olan bir şey için tutanakları tetkike gerek 

yok. Alenen hakaret var... Olur mu öyle şey!.. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) -Yani, biz, konuşmalarımızda. Sayın Taşar'a, sen falanca maruf

la anılırsın, susun, busun demedik; saygı kuralları içerisinde konuştuk. Hiç değilse, hakkımızı kul
lanmamıza izin verin. 

BAŞKAN - Sayın Milletvekili, hakkınızı kullanıp kullanmayacağınıza, tutanaklardaki duru
ma göre karar vereceğim. 

Teşekkür ederim. Buyurun. 
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Değerli arkadaşlarım, görüşmeler sırasında, Doğru Yol Partisi Grubuna mensup bazı arkadaş

larımız, Genel Kurul salonunda toplantı yetersayısının olmadığını iddia eden bir önerge verdiler. 
Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, bu tür öneriler, yani, yoklama talepleri, oylamaya geçer

ken verilir. Arkadaşlarımız şu anda da toplantı yetersayısının bulunmadığı iddiasında iseler -şimdi 
onun sırası geldi- 20 kişi ayağa kalkıp, bu isteklerini belirtebilirler; ben yoklama yaparım. Talebi
nize devam ediyor musunuz? 

III.-YOKLAMA 
(DYP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, yoklama yapılmasını istiyoruz. (ANAP 

sıralarından gürültüler; alkışlar[!]) 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Yazılı talebimiz var. 
BAŞKAN - Efendim, yazılı talep yok. Yazılı talep, görüşmeler sırasındaydı. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Şu anda, tam oylamaya geçerken verdik. 
BAŞKAN - Yoklama talebinde bulunan milletvekillerinin isimlerini tespit ediyorum. 
Sayın Gözlükaya, Sayın Güven, Sayın Hayri Doğan, Sayın Cihan Paçacı, Sayın İyimaya, Sa

yın Nevfel Şahin, Sayın Gökdemir, Sayın Sezai Özbek, Sayın Hoşver, Sayın Kadir Bozkuıt, Sayın 
Ayfer Yılmaz, Sayın Sabri Güner, Sayın İlyas Yılmazyıldız... 

Değerli arkadaşlarım, yeterli milletvekili tarafından yoklama talebi olmamıştır. 

Oylamaya geçeceğiz... (DYP sıralarından gürültüler) 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Bütün millet ayakta... Siz ne yapıyorsunuz!.. 
BAŞKAN - Toplanın o zaman efendim. Hepiniz birlikte ayağa kalkacaksınız ve ben, tespiti

mi yapacağım. Bazı arkadaşlarımız ayakta duruyor, bizim tespitimiz sırasında dışarıya çıkıyorlar. 

Y. FEVZİ ARICI (İçel) - Sayın Başkan, siz beni saydınız mı da "yeterli sayı yok" diyorsu
nuz?!. 

BAŞKAN - Tamam efendim. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Utanmıyor musun bu yaptıklarına!.. 
BAŞKAN - Evet, yukarıdaki arkadaşlarımı da tespit ediyorum. 
SAFFET KAYA (Ardahan) - Bu kadar taraflı olmayınız... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Kürsünün hakkını ver... 

Y. FEVZİ ARICI (İçel) - Biz arkada ayaktayız Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Arıcı, tespit ediyorum efendim. 
NECMİ HOŞVER (Bolu) - Neyi tespit ediyorsun; konuştuktan sonra... 
BAŞKAN -Tamam efendim; arkadakileri de tespit edeceğim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, tereddütUnüz var mı da yoklama yapmak istiyor

sunuz? 
BAŞKAN - Arkadaşlarımız, olmadığını iddia ediyorlar. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Tereddüt yok. 
BAŞKAN - Sayın Arıcı, Sayın Saffet Arıkan Bedük, Sayın Mehmet Ağar, Sayın Çiloğlu, Sa

yın Çetinkaya, Sayın Özkan ve Sayın İsmet Attila. 

20 arkadaşımız böylece tamamlanmıştır. 
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Şimdi, yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere, kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1, -Antalya Milletvekili Hayrı Doğan ve 58 arkadaşının, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 

Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini yasalara aykırı olarak görevden aldığı, yerlerine par
tizanca atamalar yaparak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
inci maddesine uyduğu iddiasıyla Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/15) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi, Meclis soruşturması önergesinin oylamasının, açık oylama şeklinde yapıl
masını isteyen bir önerge gelmiştir; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Soruşturma önergesinin oylamasının açık oylama şeklinde yapılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN - Lütfü Esengün?.. Burada. 
Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Bedri İncetahtacı?.. Burada. 
Kâzım Ataoğlu?.. Yok. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Muhammet Polat?.. Burada. 
Ömer Vehbi Hatipoğlu?.. Burada. 

Kâzım Arslan?.. Burada. 
Salih Katırcıoğlu?.. Burada. 
Ersönmez Yarbay?.. Burada. 
İsmail Yılmaz?.. Burada. 

Hüseyin Kansu?.. Burada. 
Sabri Tekir?.. Burada. 

Naci Terzi?.. Burada. -
Zeki Ünal?.. Burada. 
Haşim Haşimi?.. Burada. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konulacak oy kutusuna oy pusula

sını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak "kabul", "ret" veya "çekim
ser" şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

- 4 5 -



T.B.M.M. B : 18 25 .11.1997 . 0 : 1 
Açık oylama, oy kupaları sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 
Kupalar, sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Sayın Başkan; yani, bunu siz hazmedebiliyorsanız, örtbas edi
yorsanız, kapatayım!.. , 

BAŞKAN - Sayın Doğan, hiçbir şeyi örtbas etmedik efendim. 
KADİR BOZKURT (Sinop) - O haldeyken, zabıtlarda varken, söz vermiyorsunuz; eğer bana 

yapsanız bunu; var ya..-. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşım, müsaade buyurun. Ben, bu konuşmanın yapıldığı sırada, tuta
nakları getirtip inceleyeceğimi ifade etmiştim. . 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Burada, beni nasıl ihraç ettiklerinden bahsediyor... 
BAŞKAN - Tamam... Tamam efendim... 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Sayın Başkan, beni kimse ihraç etmedi. Anavatan Partisi, o za
man, yine hükümetti, gasp etti. Gittim, davamı kazandım. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşım, şimdi tutanağı inceletiyorum; bu birleşim içinde... 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Taşar'ın kardeşi gibi banka soymadım ben; Faruk Taşar gibi 
banka soymadım... 

BAŞKAN - Buna hakkınız yok, yerinizden konuşma yapmayacaksınız. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Beni gasp ettiniz siz... Yine, hakkımı gasp ediyorsunuz. 
BAŞKAN - Hakkınız varsa, size, bu birleşimin içinde, kürsüden söz hakkı tanıyacağım; bu 

birleşimin içinde sonuca bağlayacağım. 
Tutanakları tetkik edemediğimi sizler de görüyorsunuz. Ben, hem yoklama yapacağım hem tu

tanak... 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) - "İhraç ettiler" diyor. 
BAŞKAN - Efendim, tamam, tutanak inceleniyor; ben, henüz göremedim. 
Şimdi, usule uygun bir şekilde, sırası gelince konuşabilirsiniz. 
Buyurun yerinize efendim. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Herkes gittikten sonra mı ben konuşacağım burada?!. 

BAŞKAN - Herkes gitmez; bundan sonra çalışmalarımız devam ediyor, gündemde araştırma 
önergesi var. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Yani, bu kadar haksızlık yapmanıza ve gasp etmenize hakkınız 
yok! 

(Oyların toplanmasına devam edildi) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı'? Yok. 
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların'ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, Sağlık ve Çalışma Komisyonunun divan seçimi için biraz 

önce burada yaptığım duyurunun, dışarıdaki ilan tahtasına yanlış aksettiği yönünde bir arkadaşımı
zın uyarısı oldu. Ben, durumu tetkik ettirdim. 

- 46 -



T.B.M.M. B : 18. ' • . . ' • • • 25 .11.1997 0 : 1 
Biz, burada, 26.11.1997 günü saat 14.00'te Sağlık ve Çalışma komisyonunun divan seçiminin 

yapılacağını duyurmuşuz; ilan tahtasında da aynı şekilde; bir yanlışlık yok; tekrar duyuruyorum. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

7. -Antalya Milletvekili Hayri Doğan'in, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'in 
şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, biraz önce, soruşturma önergesinde birinci imzası bulunan 
Sayın Hayri Doğan, hakkında soruşturma istenilen Bakanın konuşması sırasında kendisine sataştı
ğını iddia ettiler. Ben, hangi sözlerin sataşma teşkil ettiğini konuşma esnasında tam tespit edeme
diğim için, tutanakları tetkik edeceğimi ifade ettim. Araya yoklama girdi, tutanakları yeni incele
me imkânı bulabildim. Yalnız, bu arada, Hayri Doğan'ın dışında bazı arkadaşlarımız duruma mü
dahale ederek, Sayın Bakanın, Hayri Doğan'ın rüşvet aldığını iddia ettiğini ifade ettiler. Böyle bir 
ifade tutanakta yer almamaktadır. 

Şimdi, ben, Sayın Doğan'a soruyorum; bu tutanaktaki hangi ifadeleri gerçekdışı ve şahsınıza 
sataşma olarak değerlendiriyorsunuz? Çünkü, burada, Sayın Bakanın ortaya koyduğu bazı iddialar 
var; bunların hangilerinin gerçekdışı olduğu iddiasındasınız; ona göre sataşmadan söz verip vere
meyeceğimi değerlendireceğim... 

Buyurun. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) - Hayri Doğan'ın nasıl ihraç edildiğini, hangi mahkemelere gitti
ğini, bundan önceki genel müdür Cemil Akın'a nasıl iftira ettiğini ve 300 milyon tazminat ödediği
ni... Sayın Bakan, beni zan altında bırakarak, böyle bir çirkin tabloyu ortaya koymuştur. Onun için, 
ben, kamuoyuna karşı, bunun nasıl geliştiğini kısa cümlelerle izah etmek durumundayım... 

BAŞKAN - Sayın Doğan, bu söylenilenler gerçekdışı ise, elbette bunları açıklama hakkınız 
var. Siz, bunların gerçekdışı olduğu iddiasında mısınız? 

HAYRİ DOĞAN (Antalya)-Gerçekdışı olduğu iddiasındayım. 

BAŞKAN - Buyurun; başka bir sataşmaya mahal vermeyecek şekilde, kısaca açıklamada bu
lunabilirsiniz. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya)-Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Saygıdeğer milletvekilleri, 1980 yılında bir ihtilal oldu.... 
ERTUĞRUL ERYILMAZ (Sakarya) - Kardeşin nerede?! 
BAŞKAN - Sükûnetle dinleyelim değerli arkadaşlarım. 

HAYRİ DOĞAN (Devamla) - 1980 ihtilali oldu. İhtilalin uzantısı Anavatan Partisi, 1984 yı
lında, demokratik sistem içerisinde seçilen Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin -bende
niz de yönetim kurulu üyesi iken- 16 bölgesinde seçimler yapıldı. 14 bölgesinde, Anavatan Partisi 
ve onların yandaşları seçimleri kaybettiler, 2 bölgede seçim kazandılar. Ankara bölgesini kaybet
tiklerinin ertesi günü, bize, o günkü yönetim kuruluna "bir daha seçilmemek kaydıyla görevlerine 
son verilmesi" diye, bir hak gaspı yaptılar. Mahkemeye gittik. 

Evet, Sayın Taşar, mahkemeye gittik ve hakkımızı aldık. Faruk Taşar gibi banka soyarak de
ğil, devleti yağma ederek değil, Allah'ın izniyle, başımız göklere değecek kadar dik, tertemiz vazi
yette, Türk çiftçisinin hak ve hukukunu arayarak, mücadelemizi verdik. 

Sayın Cemil Akın'la bir tazminat davası oldu ise şayet, o, Cemil Akın ile benim aramdadır. 
Herhangi bir şey için değil; tarım kredi kooperatiflerinin, Türk çiftçisinin hak ve hukukunu senden 
daha çok savunduğum içindir. Sizden daha çok savunduğum için, o tazminata, belki muhatap oldum. 
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BAŞKAN - Sayın Doğan... 

HAYRİ DOĞAN (Devamla) -- Bu şekilde... 

BAŞKAN - Sayın Doğan... 

HAYRİ DOĞAN (Devamla) -...elastiki laflarla... 

BAŞKAN - Sayın Doğan, bir şey söylüyorum! 

HAYRİ DOĞAN (Devamla) - Buyurun Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Bir Başkan, buradan, size bir uyanda bulunursa, onu dikkate almak durumunda

sınız. 
Şimdi, konuşmanızı, Genel Kurula hitaben yapacaksınız. Ben, sizden, başka bir sataşmaya 

mahal vermemeniz ricasında bulundum; ilk cümlenizle, bir siyasî parti grubunu hedef alarak baş
ladınız. Sadece, tutanaktaki konuların size göre gerçeği nedir onları açıklayacaksınız efendim. 

HAYRİ DOĞAN (Devamla) - Sayın Başkanım, tabiî ki, haklısınız. 
Anavatan Partisi, dün olduğu gibi, bugün de aynı gaspı yapmıştır; ben onu izah etmek istedim. 

Türk çiftçisinin ve köylüsünün kurmuş olduğu bu kooperatifleri, alınterini, avuç nasırını hiçe say
mış, "ben yaptım" diyerek, "ben işgal ettim, oldu" diyerek, yarına birtakım zeminler hazırlamış... 
Her gelecek hükümet bu şekilde işgale kalkarsa, nereye varacak bu memleketin sonu? Bu çiftçinin 
hakkını, hukukunu aramak bizlere düşmüyor mu? Sizin, belki, Anavatan Grubu olarak, aynı parti
nin mensubu olarak ağrınıza gidebilir bunlar. Bana verdiğiniz geç sözden dolayı da teşekkür edi
yorum; ancak, ben, hiçbir zaman ihraç edilmedim. Hakkım, bugün olduğu gibi, o gün de, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetimindeyken, gasp edildi; bu gaspçı zihniyet, bugün, 
yine, geldi; yine gasp etti. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Türk Milleti, Türk köylüsü ve Türk çiftçisi, muhakkak ki, sandığın başında bunun cezasını ve

recektir. 
Ben, diyorum ki, Sayın Taşar da burada... 

BAŞKAN - Sayın Doğan, açıklamalarınızı tamamladınız. 

HAYRİ DOĞAN (Devamla) - . . . işte, genel kurul... Yapın genel kurulu, yönetim kurulunu ye
niden seçelim hep birlikte.. 

BAŞKAN - Sayın Doğan, bu... 

HAYRİ DOĞAN (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
UĞUR AKSÖZ (Adana) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Aksöz, buyurun efendim. -
UĞUR AKSÖZ (Adana) - Efendim, sayın hatip, konuşmasında "ihtilalin uzantısı Anavatan 

Partisi" ifadesini kullanmıştır. Zannediyorum, heyecanla söylenmiş, maksadını aşmış bir laftır; onu 
düzeltmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin demokrasi tarihini bilen herkes, bu konuları bi
lir. Bu konulardaki tartışmaları, bir sataşma zemini içerisinde kürsüye getirmenin de gereği yoktur. 
Ben, gerekli uyarıyı arkadaşıma yaptım. 
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V. -• GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 
A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
].- Antalya Milletvekili Hayri Doğan ve 58 arkadaşının. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 

Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini yasalara aykırı olarak görevden aldığı, yerlerine par
tizanca atamalar yaparak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
inci maddesine uyduğu iddiasıyla Tarım ve Köyişleri Bakam Mustafa Rüştü Taşar hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/15) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; (9/15) esas numaralı önergeye istinaden, Tarım ve Köyişle
ri Bakanı Mustafa Taşar hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmaması hususunda yapılan açık 
oylamaya 476 sayın milletvekili katılmış, 209 kabul, 264 ret, 1 çekimser, 1 mükerrer, 1 geçersiz 
oy kullanılmıştır. 

Böylece, Meclis soruşturması açılması kabul edilmemiştir. 

B) GÖRÜŞMELER -

/. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının, doğal afetlerde meydana gelen can ve 
mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/58) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Rapo
ru (S. Sayısı : 345) (1) 

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, şimdi, Genel Kurulun 8.11.1997 tarihli 15 inci Birleşimin
de alınan karar gereğince, İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 Arkadaşının, doğal afetlerde mey
dana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi üzerine kurulan (10/58) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 
raporu üzerindeki genel görüşmeye geçeceğiz; ancak, bu rapor üzerindeki görüşmeleri saat 19.00'a 
kadar tamamlayabilme imkânımız yok. Gruplar, eğer, uygun görürlerse, 19.30'da tekrar toplanmak 
üzere, birleşime ara vermek istiyorum... Devam ettiğimiz takdirde, belli saat içerisinde tamamlaya-
mayacağız... ("Devam edelim Sayın Başkan" sesleri) 

Bugün, gece devam edeceğiz... ("Devam edelim Sayın Başkan" sesleri) 19.00'dan sonra da de
vam edeceğiz efendim; bu, bitinceye kadar görüşmelerimize devam edeceğiz. O bakımdan, arada 
bir sıkıntıya düşmemek bakımından, arzu ederseniz, 19.30'da toplanıp, başından itibaren devam 
edelim diyorum. 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Sayın Başkan, çok teknik bir konu olduğu için, grup sözcüleri 
sürelerinin tamamını kullanma ihtiyacını duymayacaklardır... 

BAŞKAN - Öyle mi efendim; devam edelim mi? ("Devam edelim" seslen) 

Peki. 
Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı. . 
Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede ilk söz hakkı, Meclis 

araştırması önergesi sahibine aittir. 

(I) 345 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 4 9 -



T.B.M.M. B:18 25 .11 .1997 0 : 1 
İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre, siyasî parti grupları adına birer üyeye, şahısları adına 

iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde, Komisyon ve Hükümete de söz verilecek, bu 
suretle, Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önerge sa
hibi ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu, 345 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde şu ana kadar söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: 

Önerge sahibi Atilla Mutman. 
Gruplar adına; Demokratik Sol Parti Grubu adına, İzmir Milletvekili Atilla Mutman, Cumhu

riyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur. 

Diğer grupların ve kişisel söz isteyen arkadaşlarımın yazıyla Başkanlığa başvurmalarını rica 
ediyorum. ı , . 

Şimdi, önerge sahibini kürsüye çağırıyorum. 
Sayın Mutman, aynı zamanda Demokratik SolParti Grubu adına söz istemiştiniz, ikisini bir

likte mi kullancaksınız? 
x ATİLLA MUTMAN (İzmir) - Evet efendim. 

BAŞKAN - O zaman, konuşma süreniz 30 dakikadır. 

Buyurun Sayın Mutman. 
DSP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; do

ğal afetlerle ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, doğal afetlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için kurulmuş olan Komis
yonumuz, çalışmalarını geçtiğimiz dönem bitirmişti; ancak, raporunu henüz sunma imkânını bul
duk. Raporda görüldüğü gibi, Komisyonumuz, kuruluş amacına uygun olarak, ülkemizin doğal afet 
gerçeğine çok kapsamlı bakmış, değerlendirmelerde bulunmuş ve önerilerle, Komisyon raporumuz 
tamamlanmıştır. Öncelikle, Komisyon çalışmalarımızda bize bilgi ve belgeleriyle katkıda bulunan 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Ge-

, nel Müdürlüğü, Kızılay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimar ve Mühendisler Odası ve TEMA 
Vakfı bürokrat, uzman ve teknisyenlerine, huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyorum. , 

Doğal afetlerle ilgili önemli bir belge niteliğindeki kapsamlı bir araştırma, Meclisimizin arşi
vinde ilk kez bulunacaktır. Komisyon çalışmamız, böyle bir belgeyi Meclise kazandırmıştır. 

Bizim yaptığımız çalışmalarda, altı çizilecek önemli noktalara özellikle değinmek istiyorum. 

Ülkemiz, doğal afetlerin sık rastlandığı bir ülkedir; bu sebepten, doğal afetlerden doğan eko
nomik kayıp, her yıl, gayri safî millî hâsılanın yüzde l'ini, eğer buna stok üretim ve iş kaybı da ek
lenirse, yüzde 3'üriü bulmaktadır. Yani, böyle bir kayba sahne olan ülkemizin, öncelikle, sağlıklı 
bir doğal afet politikası oluşturma zorunluluğu vardır. 

Bugüne kadar, devletimiz, özellikle doğal afetler konusunda, rolünü değiştirme imkânını bu
lamamıştır. İşte, bundan sonra, en azından, Meclisin bu çalışması ve bu çalışmanın içerdiği politi
ka, devletimizi, bütün zararları tazmin eden rolden çıkarıp, afet öncesi yeterince tedbir almaya yön
lendirmelidir. 

Çeşitli dönemlerde, doğal afetlerle ilgili çeşitli yasalar ve yönetmelikler gündeme gelmiştir. 
Bunlar, büyük bir dağınıklık içerisindedir. Öncelikle, bu dağınıklığın giderilmesi ve bunun deıii 
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toplu bir yasa haline getirilmesi zorunluluğu vardır. Fakat, diğer ülkelerin afet yasaları ile ülkemi
zin afet yasalarını mukayese ettiğimiz zaman görürüz ki, diğer ülkelerdeki birçok yasadan ve yö
netmelikten, bizim afet yasalarımız ve yönetmeliklerimiz daha ileri durumdadır. Yani, güne uyar
lanmada belli zorlukları içerse de, özellikle sorun, yasaların varlığından değil, denetim ve uygula
madaki aksaklıklardan kaynaklanmaktadır. Nasıl, trafik olaylarında, insan haklan olaylarında ve 
özürlülük meselelerinde bu söz konusuysa, doğal afetlerde de aynısı söz konusudur. 

Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl, trafikle ilgili çok kapsamlı bir yasa geçmiş olmasına rağmen, ma
alesef, ülkemizde trafik kazaları azalmamış, uygulama ve denetim eksikliğinden, aksine, daha da 
artmıştır. Onun için, uygulama ve denetleme çok önemlidir. Bunun da nedeni, eğitim eksikliği ve 
cezaî yaptırımların eksikliğidir. 

Ayrıca, doğal afet gerçeğini halkımıza mal etmek"zorundayız. Vatandaşımızın doğal afet ger
çeği hakkında bilgi sahibi olmaması halinde, birçok felaket, manevî ve maddî birçok kayba sebep 
olacaktır. Bu konuda, özellikle bazı kuruluşlarımızın, medyamızın, eğitimle ilgili olarak vatandaş
larımızı bilgilendirmesi gerekmektedir. 

Doğal afetlerde, sadece, yeni yaklaşımları sunmakla kalmadık. Bir de, hazırladığımız raporun 
öneri kısmında, öncelikle, yapılanmayla ilgili aksaklıkları giderecek önemli bir madde yer-almak-
tadır. O da, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün, Afet Müsteşar
lığı çerçevesinde toplanıp, Başbakanlığa bağlanmasıdır. Maalesef, kurumlar arasında, afet yöneti
mi esnasında, koordinasyon bozuklukları zaman zaman yaşanmıştır. 

Ülkemizde, son altmış yılın doğal afetlerine baktığımızda, doğal afet türlerinden en fazla dep
rem olmakta; toplam doğal afetlerin yüzde 60'ını teşkil etmektedir. Ondan sonra heyelanlar yüzde 
15'ini, su baskınları yüzde 12'sini ihtiva etmektedir. 

Ülkemiz topraklarının yüzde 90'ına yakın olan kısmı deprem bölgesini oluşturmaktadır; fakat, 
önemli olan nokta, yüzde 44 oranda bulunan toprak kesimi, birinci derece deprem bölgesini oluş
turmaktadır ve nüfusumuzun yaklaşık yüzde 55'i bu bölgede yaşamakta, sanayi kuruluşlarımızın da 
yüzde 75'i bu bölgede bulunmaktadır. 

Son yıllarda, ülkemizde yaşanan iki önemli deprem felaketi vardır; Erzincan ve Dinar deprem
leri. Yapılan çalışmalarda görülmüştür ki, yıkılan binalar, ne Afet Yönetmeliğine ne de Depreme 
Dayanıklı Yapı Yönetmeliğine uygun yapılmıştır ve yıkılmış olan binaların çoğunun ne projesi ne 
de ruhsatı vardır. Oysa, 1944 yılından bugüne, ülkemizde, afetlerle ilgili bir mevzuat vardır. Önce-. 
likle, başta yerel yönetimlere büyük sorumluluk düşmektedir. 

Uzmanlar, bir Erzincan depreminin, ülkemize 1 milyar dolara mal olduğunu, bir Dinar depre
minin 250 milyon dolara mal olduğunu söylemektedirler. Bir de, ülkemizin mevcut yapı stokunun 
yüzde 95'inin depreme dayanıklı yapı özelliklerine sahip olmadığını düşünürsek -devlet, yaraları 
sarma çalışmasında bugüne kadar görevini yapmıştır; o çalışmaları zaten devam edecektir- devlet, ' 
depremler veya felaketler olmadan önce, belli tedbirleri alarak, bunun önünü kesmek zorundadır. 
Afet sonrası yaraların sarılması çalışmasında, devletimiz, daha önce söylediğim gibi, başarılıdır; 
ama, buna rağmen, devletimizin, mağdur olan vatandaşlarımıza, yaklaşık 30 bin konut borcu bu- . 
Ilınmaktadır. ' . . ' . * 

Yapı denetimlerinde etkin kuruluşlar belediyelerdir; ama, maalesef, denetimler, layıkıyla ya
pılmamaktadır. İmar Yasasındaki fennî mesuliyet sistemi, yeterince ve etkili bir şekilde uygulan
mamaktadır. Özellikle, denetim mekanizması olarak, Batılı ülkelerde uygulanan yapı sigortası sis
temi ülkemize adapte edilebilir; ancak, Türkiye'nin koşullarına daha iyi uyabilecek bir başka dene
tim mekanizması da bulunabilir. Bu denetim mekanizmasına karar verildikten sonra, yasal düzen
lemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Öncelikle, kaçak yapılaşmayı teşvik eden imar affı politikasından vazgeçilmelidir. Ayrıca, ye

rel yönetimler, jeolojik etüt raporlarını zorunlu görmelidir. 
Son günlerde, ülkemizde, çeşitli kentlerimizde önemli felaketlere yol açan su baskınları yaşan

maktadır. Yaptığımız tespitlerde su baskınlarına neden olan unsurlar şunlardır: 

- Altyapı eksiklikleri, 

- Dere yataklarının kent merkezinde daralmış olması veya yok olmuş olması, 

- Kentlerde izinsiz ve plansız yerleşim alanlarına ve kaçak yapılara göz yumulmuş olması, 
•'•- Denetimsiz şehirleşme ve sanayileşmp, 

- Kentleri çevreleyen orman ve bitki örtüsünün sürekli azalması, 
- Meteoroloji uyarılarına duyarsızlık. 
Bu bahsettiğim nedenler ortadan kalkmadıkça, bir de metrekareye yağan yağış miktarı 100 ki

logramı aştığında, bu yağış süresi de yaklaşık bir iki saati geçtiğinde, maalesef, bu kentlerimiz su 
baskınlarına maruz kalmaya devam edecektir. 

Özellikle büyük şehirlerin afet riski çok yüksektir. Başta İzmir, İstanbul, Bursa gibi illerimiz, 
hem deprem hem su baskını riskine sahiptir; Ankara, Adana, Antalya, İçel su baskını riskine sahip
tir. Bu illerde afet yönetimi sistemi özel olarak ele alınmalıdır. Bu bölgelere özel kaynak, valilik ve 
belediyelere yetki ve sorumluluk verilmelidir. 

Ayrıca, ülkemizin Karadeniz ve Marmara Bölgeleri yoğun heyelanların, Doğu ve Güneydoğu 
Bölgeleri ise çığ heyelan ve kaya düşmelerinin sık rastlandığı bölgelerdir. İklim özellikleri ve ye
şil dokunun kaybolması sebebiyle tüm bölgeler erozyon tehlikesiyle baş başadır. İzmir'de farklı 
şiddetteki erozyon etkisindeki alanları topladığımızda, İzmir İlinin normal toprak kesiminin yüzde 
88'ini bu alanlar oluşturmaktadır. Hızla ülkemiz toprakları erozyona maruz kalmaktadır. Bunun 
için, TEMA Vakfının çok takdir edilecek çalışmaları kamuoyu tarafından yakından takip edilmek
tedir. 

Senirkent'te, toprak kayması, tamamen, çevrenin tahribinden meydana gelmiştir; eğer, 1950 
yılında, Orman Bakanlığının, o bölgedeki erozyon kontrol çalışmaları ihmal edilmeseydi, o felaket, 
Senirkent'te yaşanmayacaktı. 

Türkiye'nin göller yöresinde, yine, Senirkent gibi, yaklaşık 100 kasabayı tehdit eden, benzer 
felaket türü pusuda beklemektedir. Aşırı yağışlar neticesinde, o bölgede, kaya çığı tekrar meydana 
gelebilir. 

Özellikle, Senirkent'teki toprak kaymasından sonra, Devlet Su İşlerinin, yurtdışı yardımıyla 
başlatmış olduğu çok önemli bir proje vardır; bu proje, devam etmektedir. 

1991 - 1992 yılları arasında, ülkemizde, büyük çığ felaketleri yaşanmıştır ve yaklaşık 367 va
tandaşımız hayatlarını yitirmiştir. 

Öncelikle, heyelan, çığ, kaya düşmesi olaylarının felakete dönüşmemesi için, bu tehlike alan
ları içerisinde, yapılaşma ve yerleşmeye asla izin verilmemelidir. Belediyelik bölgelerde, belediye
lere büyük sorumluluk düşmektedir. Ayrıca, çığ tehlike alanlarında, çığ erken uyarı sistemleri yay
gınlaştırılmalıdır. 

Ülkemizde, yirmi yıldır uygulanmakta olan ve adına afet yönetimi denilen bilim ve uzmanlık 
dalı mevcuttur. Özellikle, afet yönetiminin ana hedefleri, afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası ça
lışmalara yöneliktir. Afet öncesinde, teknik, idarî, yasal tüm önlemler alınır; afet esnasında, kurtar
ma, ilk yardım ve iyileştirme çalışmaları yapılır; afet sonrası ise, hayatı normale döndürme ve ya-
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raların sarılması çalışmalarında bulunulur. Afet yönetiminin, özellikle, afet öncesi ve afet esnasın
da, çok iyi bir şekilde çalıştığını söylemek mümkün değildir. 

Kurtarma çalışmalarında, sivil savunma mükellefleri görev yapmamaktadır. Gelişmiş ülkeler
de, gönüllü sivil savunma birlikleri oluşturulmuştur. Sivil Savunma Genel Müdürlüğümüzün, Tür
kiye'nin yedi ayrı bölgesinde, sivil savunma birliği oluşturma girişimleri vardır. Ankara'daki birli
ği oluşturmuşlardır; 65 kişilik bir ekipten oluşmaktadır bu birlik. Ancak, 7126 sayılı Sivil Müdafaa 
Kanununun, 32 nci maddesindeki "seyyar kollar kurabilir" fıkrası, kapsamlı hale gelmelidir. Biz, 
raporumuzu Meclise sunduktan sonra, Komisyonu teşkil eden arkadaşlarımızla birlikte bu öneriyi 
Meclise sunacağız. 

Bundan başka, belediyelerin itfaiye teşkilatlarının her tür kurtarma faaliyetlerinde bulunabile
cekleri şeklinde, belediye kanunlarında düzenlemeler yapılmak zorunluluğu vardır. 

Ayrıca, en önemli olay, doğal afetlerde kaynak sorunudur. Afetler, deprem, sivil savunma fon
ları, genel bütçeden ayrılmalıdır. -

Değerli arkadaşlarım, bizim yaptığımız çalışmaların özü, kısaca izahı bunlar. Bu çalışmalarda 
katkılarını esirgememiş olan tüm uzman arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Önerge sahibi ve Demokratik Sol Parti Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili 
Sayın Atilla Mutman'a teşekkür ediyorum. l 

Değerli arkadaşlarım, söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda; ondan sonra ANAP Gru
bu var; ancak, Refah Partisi Grubu adına, Komisyonda da görev yapan Sayın Osman Hazer, Bütçe 
Komisyonunda çalışmaları olduğu için, bir öncelik hakkı istiyor. Acaba, gruplarımız muvafakat 
ederler mi? 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Ben, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz hakkımı vermi
yorum; ikinci konuşmacı olarak konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN - Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Ali Rıza Bodur; buyurun. 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
Sayın Öaşkan, değerli milletvekilleri; doğal afetlerde meydana gelen can ve mal kaybını en aza 

indirebilmek için alınması gerekli olan önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin Yü-
ce Kurulunuz tarafından kabulünden sonra oluşan (10/58) esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonu raporu üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce 
Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Anayasanın 98 inci maddesinde "Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için ya
pılan incelemeden İbarettir" denilmektedir; ancak, bu komisyon raporu, gerçekten, bu. Anayasanın 
98 inci maddesindeki tanımlamanın çok dışında, Yüce Meclisin ayrı bir önemde ve dikkatte ele al
ması gerekli bir rapordur. Size, daha önceden dağıtılmış bulunan raporun değerlendirilmesi yapıl
dığında, araştırma komisyonunun incelemelerinde, konuyla ilgili olarak Yüce Meclisçe yapılacak 
birçok düzenlemeye gereksinim olduğu gerçeği önümüzde durmaktadır. Araştırma komisyonunun 
incelediği konu, herbirimizin partisel ve bireysel siyasal çıkarlarımızın üzerinde, ulusal önem arz 
eden çok ciddî bir konudur. Yapılan incelemelerin sonucunda oluşan bu rapor. Yüce Meclisin bu 
birleşiminde, anayasal bir gereğin yerine getirilmesinden ibaret konumda kalmamalıdır; arşivlerin 
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tozlu raflarına terk edilmemelidir. Komisyon çalışmalarımız sırasında, doğal afetlerimizin ülkemi
zin geçmişinde ne denli önem arz ettiği ve geleceğinde de üzerinde yaşadığımız yurdumuzun je
olojik konumu bakımından, ivedi olarak masaya yatırılıp, siyasal kaygılardan uzak, bilimsel ve 
çağdaş önlemlerin zaman yitirilmeksizin alınması zorunluluğu tüm çıplaklığıyla önümüze seril
miştir. 

. Yazılı tarihin başlangıcından bu yana, Anadolu topraklarının büyük deprem afetlerine uğradı
ğı, Pamukkale,Truva, Efes örneklerinde olduğu gibi, bazı uygarlıkların tarih sahnesinden silindiği 
ve yerlerinin değiştiğine ilişkin örnekler bulunmaktadır. Ülkemizde bu konudaki ilk yazılı örnek 14 
Eylül 1509 tarihinde meydana gelen ve 13 bin insanın öldüğü, 109 cami ve 1047 yapının yıkıldığı 
rivayet olunan İstanbul depremine aittir. Zamanın Osmanlı Padişahı II. Bayezid, bu depremden 
sonra çıkardığı bir fermanla, yeniden ev yapmak isteyenlere 20 altın bağışta bulunmuştur. Bu dö
nemlerde, şehirleşme ve yapılaşmaları bazı kurallara bağlama gereksinimi, ilk kez, 1848 yılında or
taya çıkmıştır. Çıkarılan Ebniye Nizamnamesiyle, yalnız İstanbul'da yapılaşmalara bazı esaslar ge
tirilmiş; daha sonra, 1877 yılında çıkarılan bir nizamnameyle, bu uygulama, imparatorluk sınırları 
içerisinde tüm belediyeler alanlarına yaygınlaştırılmıştır. 1882 yılında çıkarılan Ebniye Kanunuyla 
da, belediye teşkilatı bulunan tüm yerlerde altyapı, yol çalışmalarının düzenlenmesi, yapılarla bir
likte, kurallara bağlanmıştır. 

Cumhuriyet döneminde de, cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne değin pek çok yasal dü
zenleme yapılarak, bu konu, ülkemizin can alıcı sorunlarından olmaya devam edegelmiştir; ancak, 
varılan noktanın, hiç de iç açıcı olmadığı, mevcut yasal düzenlemelerin konuyu bir bütünsellik içe
risinde görmediği bir gerçektir. Yaşanılan felaketlerin ardından yaraların sarılmasını amaçlayan ya
sal düzenlemeler, günümüzde yadsınmaz biçimde önemlerini yitirmiştir. Komisyon raporunda bu 
gerçekler tüm çıplaklığıyla Yüce Meclisin huzuruna getirilmiştir. 

Dileğimiz odur ki, tüm bu çalışmaların sonucunda oluşturulan verilerin, siyasî parti grupları
mızın ortaklaşa kuracakları bir mekanizma tarafından ciddî bir şekilde değerlendirilerek, gerekli 
düzenlemelerin zaman yitirilmeksizin Yüce Meclisimizin gündemine getirilmesidir. 

Konunun tüm bilimsel verileri, gerek konuya ilişkin kamu kuruluşlarında gerekse meslek oda
ları ve üniversitelerimizde mevcuttur. Yapılacak tek iş, bu gerçeği kavrayan siyasî istencin oluşma
sıdır. Bu komisyon çalışmasının böyle bir istencin oluşmasına başlangıç teşkil etmesi hepimizin or
tak dileği olmalıdır. ' 

Raporda da görüleceği üzere, komisyon, çok özenli bir çalışma yaparak, tüm kamu kuruluşla
rı, gönüllü kuruluşlar, üniversitelerimizin konuyla ilgili uzman öğretim üyeleri, yerel birimler ve 
felakete uğramış bölgelerimizdeki yurttaşlarımızla ilişki kurarak çalışmalarını sonlamıştır. 

: Görülen odur ki, ülkemizde yasal düzenlemeler, gerek koodinasyon gerek uygulamadaki ak
saklıklar ve gerekse deprem öncesi yapılması zorunlu işler, alınması gerekli önlemler konusunda 
yeterli bulunmamaktadır. 

İnsan aklı, yaşanması olası birtakım tehlikeleri önleycbildiği ölçüde değerlidir. Yüce Meclis. 
raporda saptanılan gerçekleri ve önerileri yasal düzenlemeye dönüştürmek için, yeni bir doğal afe
tin yaşanmasını beklememelidir. 55 inci Hükümet, ülkemizin her an burun buruna yaşadığı doğal 
afetlerle ilgili çalışmaları değerlendirip, bugüne dek görülen aksaklıklaıvortadan kaldıracak, yapı
lan önerileri dikkate alacak bir tasarıyı Yüce Meclisimizin huzuruna getirmelidir. Getirilmesi zo
runlu olan tasarı da, 7269 sayılı Yasa, yeni çıkarılan 4123 ve 4133 sayılı Yasalarla birleştirilerek 
ele alınmalıdır. Ayrıca, 3194 sayılı İmar Yasası, afet bölgelerinde çağdaş alan kullanımı planlama
sı esaslarını yeniden düzenleyecek biçimde değiştirilmelidir. 
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Planı yapan, yaptıran ve uygulayacak olanlarla, plana aykırı hareket edenlerin sorumlulukları 

ile bunlara uymayanlara uygulanacak cezaî yaptırımların, caydırıcılık ilkesinden yola çıkılarak, ye
niden düzenlenmesi kaçınılmazdır. . 

Gecekondulaşma ve kaçak yapıyı özendiren imar affı politikalarının, geçici olarak getireceği 
siyasal primin yanı sıra, onarılmaz acıları da birlikte getireceği gözden ırak tutulmamalıdır. 

1580 sayılı ve 3030 sayılı Yasalar, yerel yönetimlerin, doğal afet-tehlikesi, riskin belirlenme
si ve zararların azaltılması konusundaki görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyecek.şekilde, uy
mayanlara uygulanacak cezaî yaptırımları kapsayacak bir biçimde yeniden düzenlenmelidir. 

5442 sayılı İl İdaresi ve 3360 sayılı İl Özel İdaresi Yasaları, afet yönetimi ve yeniden inşa fa
aliyetlerine, yerel yönetimlerin, aktif bir biçimde katılımını sağlayacak ve bu hizmetler için yerel 
kaynakların kullanımına olanak sağlayacak bir biçimde yeniden gözden geçirilmelidir. 

Yapıda denetim, sigorta ve sorumlulukları getiren, belirleyen yeni bir düzenleme kaçınılmaz
dır. Meslek odaları ve mühendislerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen uygulamalarda, 
odaların, denetimdeki konumlarını daha da güçlendirecek bir biçimde yeniden düzenlemeler yapıl
malıdır. 

Yapı denetimlerinde teknik sorumluluk yerine, yetkin mühendislik, uzman mühendislik düze
ni yaşama geçirilmelidir. 

İnşaat müteahhitliği sistemi kökten değiştirilmeli, kurumlaşmalı, hem kamu alanında çalışan 
hem de serbest piyasada yap-satçılık yapan müteahhitlik hizmetleri statüye kavuşturulmalıdır. 
Meslek ilkeleri açısından hak, çıkar ve sorumlulukları inşaat mühendisleri odası kurularak sağlan
malıdır. 

Tüm kalfa ve formenler yeterlilik sınavlarından geçirilerek, aldıkları diploma sonucu inşaat 
alanlarında çalıştınlmalıdır. 

Doğal afet tehlikesi ve riski konusunda halk eğitimi, yaygın eğitim programlarıyla beslenme
li; vakıf, izcilik örgütleri, mahalle örgütleri gibi hükümetlere bağımlı olmayan sivil, gönüllü kuru
luşlar özendirilerek, bu faaliyetlerin içerisinde yer tutmaları sağlanmalıdır. 

Mimar, şehir plancısı, mühendis, yerbilimci yetiştiren üniversitelerin eğitim programları, ül
kemizin sahip olduğu doğal afet tehlikesi dikkate alınarak yeniden biçimlendirilmelidir. 

Doğal afet konusundaki araştırma-geliştirme. konularına önem verilmeli, bunlar yaygınlaştırıl
malı, etkili bir biçimde desteklenmelidir. 

İnşaat bünyesine giren her türden malzemenin standardizasyonu, hem üretim hem kullanım 
aşamasında, yetki sahibi kamu kuruluşları tarafından sürekli denetlenmeli, buna ilişkin yasal dü
zenlemeler yapılmalı, uymayanlara caydırıcı önlemler alınmalıdır. 

İmarlı olan kırsal ve kentsel bölgelerde belli bir tarihten sonra yapılan, imar ve afet düzenle
melerine aykırı olarak yapılan, afet zararına uğradıklarında yapı sahiplerine, yasal hak sahipliği 
hakkı tanınmayarak böylesine bir yapılaşmanın caydırıcılığı sağlanmalıdır. 

Sivil Savunma Yasası, özel afet konumumuz dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Mo
dernizasyon ve koordineli çalışmaya olanak sağlayacak her türlü eğitsel ve teknik katkı sağlanma
lıdır. 

Belediyelerdeki itfaiye örgütleri, afet anında kurtarma ve ilk yardım yapabilecek şekilde do
natılmalı ve eğitilmelidir. 

Afet anında iletişim sağlayacak, kesilmeyecek, hızlı ve etkili haberleşme sistemi kurulmalıdır. 
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Afet anında kolay kullanılabilir parasal kaynaklar önceden planlanmalıdır. Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğünün, kırsal bölge yerleşimlerinde sel kontrolü sağlamayı amaçlayan büyük bir 
proje stoku bulunmaktadır; bunların yaşama geçmesi için, sürekli ödenek ve destek sağlanmalıdır; 
yerel yönetimler, bu projelerin yaşama geçmesinde öncülük rolünü üstlenmelidir; birtakım popü
list yaklaşımlarla, bu dere yataklarını kapatalım, dolduralım, aman vatandaş şunu istiyor, bunu is
tiyor tarzındaki birtakım önerileri ciddîye almamalıdır. 

Mülkî ve idarî amirlerin, tüm yerel yöneticilerin, afetle ilgili eğitime tabi tutulmaları ve yeni 
düzenlemelerin kendine verdiği yetki ve sorumluluklar içerisinde en geniş şekilde işletilmesine ola
nak sağlayıcı bir çalışma yapılmalıdır. 

Büyükşehir statüsündeki yerleşim birimlerinde afet planlaması ve yönetimi birimi oluşturul
malı; valiliklere ve belediyelere, özel kaynak, yetki ye sorumluluk verilmelidir. 

Afet riski yüksek olan bölgelerdeki mevcut yapılaşmaların altyapılarının ve yapılaşmaların, 
afet olmadan önce güçlendirilmesi ve yenilenmesi çalışmalarına bir an önce başlanmalı ve bunun 
için yeterli iç ve dış kaynak bulunarak özel projeler devreye sokulmalıdır. 

Afet yönetiminde, afet yönetim sisteminde doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlayan birtakım 
kamu kuruluşlarının, bugünlerde yaptığımız incelemede, birbirinden koordinasyonsuz, birbirinden 
kopuk, yetki ve sorumluluk kargaşası içerisinde çalıştıklarına tanık olduk; bunu ortadan kaldırmak 
için, Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık düzeyinde afet müsteşarlığı kurularak, bütün vilayetlerde 
bunu tekdüze disiplinli bir biçimde sağlayacak yeni bir yapılanmaya geçilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, bu rapor, komisyonumuzun bütün üyeleri tarafından ittifakla imzalan
mış bir rapordur. Bu rapor hazırlanırken yaptığımız toplantılarda, yaşadığımız olaylarda, bütün si
yasî kimliklerimizi bir tarafa bırakarak, komisyon üyesi arkadaşlarla bir karar birliğine vardık ve 
bu ulusal konu için, gelin, rozetlerimizi bir tarafa bırakalım ve 5 Kasım 1995'te İzmir'in Karşıya-
kasının Yamanlarında dere kenarında annesini, babasını yitirmiş Kezban'ın gözyaşlarını, Dinar'da
ki Ahmet'in acısını bir daha hiç tattırmayacak biçimde gelin Meclisi bir birliğe çağıralım^ bu dü
zenlemeleri hep birlikte ele alarak ülkemize, halkımıza, büyük bir hizmet yapalım dedik. Haydi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, varın bu coşkumuza siz de katılın ve bu yasal düzenlemeyi bir an 
önce Meclisten geçirelim. 

Hepinizi, şahsım ve Cumhuriyet Halka Partisi adına saygıyla selamlıyorum. (CHP, ANAP, 
DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Sayın Ali Rıza 
Bodur'a teşekkür ediyorum. 

Söz, Anavatan Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'da efendim. 

Buyurun. . 
ANAP GRUBU ADINA CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; afetlerde meydana gelen mal ve can kayıplarını en aza indirmek için alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Komisyonun vermiş olduğu rapor üzerinde söz almış bulu
nuyorum; Anavatan Partisi Grubu adına, hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, ben de, Öğretmenler Haftası nedeniyle, Başöğretmen Mustafa Kemal Ata
türk'ü ve vefat etmiş tüm öğretmenleri rahmetle, görev başındaki öğretmenlerimizi de saygıyla anı
yorum. 

Türkiyemiz, toprakları itibariyle yüzde 96'sı, nüfusu itibariyle de yüzde 98'i afet tehdidi altın
da olan ve dünyada da bu konuda sayılı ülkelerin arasında olan, sevdiğimiz, insanlarını çok sevdi-

- 56 -



T.B.M.M. B : 18 25 . 11.1997 O : 1 
ğimiz, arazisini, yapısını her şeyini çok sevdiğimiz canımız memleketimiz ve böyle bir ülkede ya
şayan, sevdiğimiz insanlarımızın hayatlarını sağlıklı, mutlu sürdürebilmeleri için, yönetim kademe
lerinde -her kademede- yer alan kişilere de önemli sorumluluklar düşmekte. 

Ben, bu raporla ilgili değerlendirmeleri, tespitleri ve önerileri okuyacak değilim; bunu idrak 
ediyoruz; ancak, bu kadar önemli bir meselede, ne yazık ki, işte, Türkiye Büyük Millet Meclisimi
zin de koltukları bomboş bir vaziyette bu konuyu konuşuyoruz. Türkiye'de bu kadar sel baskınları 
var; çığ düşüyor, grizu patlıyor, depremler oluyor ve bu konuda, sorumluluk sahibi kişiler olarak, 
başta yerel yöneticiler, merkezî yöneticiler olmak üzere, her şeyi havale etmişiz, Allah'a bırakmı
şız. Afet oldukça kanun çıkarıyoruz; Senirkent'te su basarsa kanun çıkarıyoruz; Erzincan'da dep
rem olursa kanun çıkarıyoruz... Halbuki, bu ülkenin, bu afet tehdidinin en aza indirildiği güne ka
dar, yıla kadar, belki onlarca yıl, bu projeleri desteklemesi, geliştirmesi ve finanse etmesi lazım; ne 
zaman ki, bu tehdit bitti, belli bir ölçüde, belli bir dereceye kadar, ondan sonra, bu kaynaklarını baş
ka yere kanalize etmesi lazım. 

Bakın, bu uğurda, memleketimizde kanunlarımız var -Sayın Başkanımız ve Sayın Ali Rıza 
Bodur ifade ettiler- Türkiye çok güzel kanunlar yapıyor. Evet, her konuda güzel kanunlarımız var; 
ama, uygulamaya gelince, maalesef, o kanunlardan istediğimiz neticeyi de elde edemiyoruz. Bu ko
nuya, daha önceki dönemlerde kanun yapıcılarımız ehemmiyet vermiş, Deprem Fonunu kurmuş, 
Sivil Savunma Fonunu kurmuş; hatta hatta, 1984 yılından itibaren, yine, afetlere dayanıklı, jeolo
jik, hidrolojik, jeofizik etüdü yapılmış arazilerde inşa edilen konutları üretmek üzere Toplu Konut 
Fonunu, Toplu Konut İdaresini kurmuşuz; ama, gelin görün ki, bu fonlar, şu anda, özellikle, 1992 
yılından itibaren ki, 1992 yılı, Türkiye'de birçok kara olayın, birçok karanlık olayın, birçok felake
tin başlangıç yılıdır. DYP ve CHP o zamanki koalisyonun ortakları olarak kusura bakmasınlar, bu 
fonların bütçe kıskacının içerisine alındığı yıl 1992 yılıdır. Ondan önceki yıllarda, Deprem Fonu, 
araştırma, geliştirme yapmak üzere, her an, herhangi bir depremde, elinde 500 hazır prefabrik ko
nut bulundurmak üzere ve herhangi bir depremde, gene bu 500 konutu bir hafta içinde 1 000 ko
nuta çıkarmak üzere teşkilatlanmıştı, araştırmalar yapmaktaydı, Birleşmiş Milletlerin "Uluslarara
sı Afet Zararlarının Azaltılması 10 Yılı" projeleri çerçevesinde erken uyarı sistemini monte etmek 
üzere projeler geliştirmekteydi; ama, bütün bu işler, bu güzel yaklaşımları ve özellikle, o projeler
de hevesle çalışan arkadaşlarımın hepsinin birden morallerini bozmuş, o arkadaşlarımın şevkleri 
kaybolmuştur ve bu memlekette bu güzel gidiş -elbetteki yeterli olmayan; ama, güzel gidiş- anla
yış 1992 yılında bıçak gibi kesilmiştir. Ha "şimdi iktidardasınız, düzeltin" diyorsanız; bir kere, al
tı sene kötü idare edilmiş bir ülkeyi herhalde altı ayda pat diye eski seviyesine getirmek, bu kadar 
kayıptan sonra getirmek mümkün değil. 

Biraz önce ifade edildi, her sene, gayri safî millî hâsılanın yüzde 3'ünü kaybediyoruz afet
lerde. 

KAHRAMAN EMMİOGLU (Gaziantep) - ANAP olarak bari siz söylemeyiniz. 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) - Biz, her an daha iyiye gitmenin mücadelesini verdik. 

Siz, Deprem Fonunu bütçe kıskacına alıp, Sivil Savunma Fonunu bütçe kıskacı içine alıp, Toplu 
Konut Fonunu bütçe kıskacı içine aldıktan sonra, bu konulara çözüm falan getiremezsiniz. 

Sayın milletvekili, burada, benim söylediklerimin içinde yalan yanlış şeyler varsa, buyurun, 
konuşun; işte, devletin arşivleri de ortada... 

Belediye başkanlarımızın seçim kaygısıyla, oy kaygısıyla, dere yataklarına, heyclanlı yerlere 
inşaat yapanlara göz yumması artık tarihe karışmalıdır. Üstelik, bu görüntü içinde, bugün. Afetler 
Fonunu, Afetler Fonunu destekleyecek olan diğer finansmanları, insanlar, isterlerse istismar bile 
edebilmektedirler. Heyelanlı yerlere gidip, bir gecekondu yapıp, sonra "burada heyelan var, bııra-
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da kaya düşmesi var, burada toprak kayması var" ihbarıyla, devlet, o kişileri hak sahibi yapıp, ev 
sahibi yapmaktadır. 

Türkiye'nin, artık, süratle yapı sigortasına geçmesi gerekir. Bunun getireceği yapı maliyeti bel
ki yüzde 3, yüzde 5 mertebesindedir; ama, vatandaşlarımıza bu bilinci vermek, bu ciddî tehdidi sa
vuşturmak için alınması gereken tedbirleri ortaya koyması açısından önemlidir, vazgeçilmezdir. 

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, doğal afetlere karşı en büyük sigortadır; Türkiye Cum
huriyeti Hazinesi sigorta olmuştur ve insanlarımız, herhangi bir afette malını kaybetme kaygısı ta
şımamaktadır; elbette ki can kaygısı taşımaktadırlar; ama, mal kaygısı taşımamaktadırlar. Eğer, 
derme çatma bir evi varsa, herhangi bir afette, o evin yerine, devlet, bu sefer, afete dayanıklı, daha 
modern, çağdaş bir konutu yapmak üzere, onu hak sahibi kılmaktadır. Onun için, yapı yapmanın 
yasaklanmış olduğu yerlerde, kesinlikle, hak sahipliği uygulamasına, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tespit edeceği bir tarihten itibaren, son verilmelidir; aksi takdirde, bu dayanıksız üretim de
vam ettiği müddetçe, hiçbir kaynak bu işin üstesinden gelemeyecektir. 

Afetlerde -afet öncesinde, anında ve sonunda- görev alan bir kuruluşumuz Türk Kızılayıdır. 
Türk Kızılayı da, şu anda, Türkiye'de, esasen, deprem esnasında veya herhangi bir afet esnasında 
kullanılması şart olan kışlık çadır üretememektedir ve Türk Kızılayı, Türkiye'nin bütün vatandaş
larının seve seve canını verdiği, kanını verdiği Türk Kızılayı, böyle bir fabrika yapacağı yerde, böy
le bir üretim yapacağı yerde, Başkentimizin göbeğinde bir beton abide yapmaktadır; bütün varını 
yoğunu oraya harcamaktadır; maalesef, o inşaat da bir türlü bitip ona rant temin edememektedir. 
Bence, Kızılay yönetiminin buradaki tercihi de yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Kızılaya, istediği 
zaman, istediği yerden arsa verebilir; zaten çoktur da, belki 3 bine yakın gayrimenkulu vardır; ama, 
hele hele, Ankara Şehrini çirkinleştirecek olan böyle bir yapıyı inatla orada yapmayı sürdürmesi ve 
afet esnasında alması gereken tedbirleri aksatacak şekilde buraya kaynak harcaması, bence, dikkat 
çekilmesi gereken bir husustur. 

Ben de sözlerimi çok uzatmayacağım. Bir kere, ülkeyi yönetenlerin, sorumluluk mevkiinde 
olan herkesin evvela kafasının değişmesi lazım; evvela, oy uğruna, alkış uğruna, insanların canını 
ve malını tehdit edecek olan uygulamalara tevessül edilmesine göz yumulmamalıdır. Bunu, bir ge
nel eğitim, bir kültür olarak, bütün yöneticilerin, bir kere, kesin, kavraması gerekir. 

Yapı sigortası, bundan sonra Türkiye'nin mutlaka uygulaması gereken modern, çağdaş bir 
yöntemdir ve bu sayede, zaten, Türk mühendisliği gelişecektir, Türk inşaatçılığı biraz daha disip
line edilecektir. 

Özellikle, sivil savunma kuruluşumuzun -bugünden tezi yok- fonu serbest bırakılmalıdır. Tril
yonlarca lira fon geliri olan bu idareye, .bütçeyle, ancak milyarlar mertebesinde bir harcama imkâ
nı tanınmaktadır. Herhangi bir tehdit esnasında, bir tek gaz maskesi dahi temin edemeyecek kadar 
eli kolu bağlı kalmış olan bir kuruluştur. 

Bu kuruluşlara yazıktır, günahtır. 1992'nin günahları sürmektedir. 1992'nin bu yanlış kararla
rından bir an önce dönülmeli ve yıllarca süren bu yanlışlıktan dolayı ortaya çıkmış olan zararların 
telafisi için de, yeni yönetime biraz avans verilmelidir. 

Ben, özellikle, bu Komisyonda görev alan milletvekili arkadaşlarımı -belki benim görev sa
hamda değil ama- tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul gördüğü, tartıştığı bu,-
belge, bundan sonra, Devlet Su İşleri için, İçişleri Bakanlığı için, bütün belediyelerimiz için, bir ke
re, her şeyden önce, bir rehberdir, bir hizmet öncüsüdür. Bu Komisyonun üyesi olan ve olmayan 
bütün milletvekillerimizi, zahmet edip, bu raporu bir kere okumaya davet ediyorum. Bu müzake
releri dinlemeyen arkadaşlarımız, lütfen, bir kerecik olsun bu raporu okusunlar ve ülkemizin insan-
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larını seviyorsak -sadece lafla değil, sadece mikrofonda değil- yürekten seviyorsak, geliniz, bu ra
porun sonunda önerilen bütün teklifleri kanun teklifi haline getirelim; hangi parti işbaşında olursa 
olsun, hangi koalisyon hükümeti işbaşında olursa olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu 
insancıl, bu hümanist, çağdaş, toplumu disipline eden, eğiten ve tabiî ki, en sonunda, herkesin mut
luluğu için önerilmiş olan bu teklifler kanunlaşsın ve hatta, Türkiye, bu çalışmayla, dünyada lider 
olsun. 

Söz hakkı verdiği için Sayın Başkana teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınka-
ya'ya teşekkür ediyorum. 

Şimdi, söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Afyon Milletvekili Sayın Osman Hazer'in. 
Buyurun Sayın Hazer. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA OSMAN HAZER (Afyon) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

(10/58) esas numaralı doğal afetlerde meydana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu 
üzerinde, Refah Partisi Grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21.1.1997 tarihinde yaptığı 48 inci Birle
şimde, 479 sayılı kararla, doğal afetlerde meydana gelen mal ve can kaybını en aza indirmek için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuş, çalışma süresi üç ay olarak belirlen
miş; Genel Kurulun 15.5.1997 tarihli 94 üncü Birleşiminde aldığı kararla, 22.5.1997 tarihinden iti
baren görev süresi bir ay uzatılmıştı. Bu süre içerisinde, konuyla ilgili kuruluşlardan bilgiler isten
miş, doğal afetlerle ilgili önemli kuruluşlar olan Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Ge
nel Müdürlüğü uzmanlarından brifing alınmış, doğal afetler için önemi büyük olan Afyon-Dinar, 
Isparta-Senirkent, Trabzon, Erzincan, Erzurum, İzmir, İstanbul ve Zonguldak İllerinde geçmişte 
olan doğal afet olaylarından örnekleri mahallinde tetkik edilmiştir. Komisyon, yaptığı onüç toplan
tıda konunun uzmanlarının bilgilerine başvurmuş ve bugün huzurlarınıza sunulan raporu tanzim et
miştir. 

Rapor -içeriğini incelediğimiz zaman- afet tanımı ve ülkemizde yaşanan doğal afetlerde görü
len istatistikî bilgilerle başlamaktadır. Bunu, daha sonra, sırasıyla, Türkiye'deki Afet, Mevzuatı ve 
Tarihçesi, bu mevzuat çerçevesinde yürütülen hizmetler konusunda Afet işleri Genel Müdürlüğü
nün Yeri ve Görevleri, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün Yeri ve Görevleri, Devlet Su İşlerinin 
Yeri ve Görevleri, Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünün Yeri ve Görevleri, Komisyon Çalışmala
rı, Değerlendirme alt başlıkları yer almaktadır. Rapor, doğal afetlerde meydana gelen mal ve can 
kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirleri içeren, Komisyonun önerileriyle son bul
maktadır. 

En genel tanımla, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal 
yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak ve kesintiye uğratarak toplumları etkileyen doğal, tekno
lojik veya insan kökenli olaylara afet denilmektedir. Ülkemiz, jeolojik yapısı, topografik yapısı ve 
iklim özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaş
maktadır. Ülkemizde etkili olan doğal afetleri, önem sırasına göre depremler, heyelanlar, su bas
kınları, kaya düşmeleri, yangınlar, çığ ve fırtına, yeraltı suyu yükselmeleri olarak sıralamak müm
kündür. 

Son 60 yıl içerisinde meydana gelen afetler incelenecek olursa, meydana gelen hasarın, yüzde 
62'sinin depremler, yüzde 15'inin heyelanlar, yüzde 12'sinin su baskınları, yüzde 5'inin kaya düş-
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meleri, yüzde" 4'ünün yangınlar, yüzde 2'sinin çığ ve fırtına ve benzeri meteorolojik kökenli diğer 
afetler sebebiyle olduğu görülmektedir. 

Türkiye'deki afet mevzuatı tarihçesini kısaca inceleyecek olursak; yazılı tarihin başlangıcın
dan itibaren, Anadolu toprakları, büyük deprem afetlerine maruz kalmıştır. Bu depremlerde bazı 
medeniyetler ya tarihten silinmiş veya yer değiştirmiştir. Muhakkak ki, bu yer değiştirmelerde o 
günün otoritesinin deprem zararını azaltma konusunda almış olduğu kararlar etkili olmuştur. 

Ülkemizde doğal afet zararlarının azaltılması açısından yapılan çalışmaları, önemli politika 
değişiklikleri dikkate alındığında, üç dönemde incelemek mümkündür: 1944 öncesi; 1944-1958 
arası; 1958 sonrası. 

1944 öncesinde, depremden etkilenenlere yardım etme geleneğinin yazılı ilk örneği, 14 Eylül 
1509'da meydana gelen İstanbul'daki depremde görülür. 13 bin insanın öldüğü, 109 cami, 1 047 ya
pının yıkıldığı bilinen depremden sonra, zamanın Osmanlı Padişahı II. Beyazıd, çıkardığı ferman
la, yeniden ev yapmak amacıyla aile başına 20 altın bağışta bulunmuştur. Bu fermanla, 50 bin us
ta görevlendirilmiş ve 14 ilâ 60 yaş arasındaki bütün erkeklerin inşaat işlerinde çalışmaları emre
dilmiştir. Bununla birlikte, daha sonra meydana gelecek başka bir depremin zararlarının azaltılma
sı hedeflenerek, deniz kenarındaki dolgu zeminler üzerine ev yapımı yasaklanmış, ahşap ev yapı
mı teşvik edilmiştir. 

Bundan sonra, 1848 yılında, yalnız İstanbul içerisindeki yapılaşmalara bazı esaslar getirilme
si için Ebniye Nizamnamesi çıkarılmış; 1877 yılında çıkarılan başka.bir nizamnameyle, uygulama, 
imparatorluk sathına yaygınlaştırılmıştır. 1882 yılında çıkarılan Ebniye Kanunuyla da, belediye 
teşkilatı olan yerlerde, altyapıların ve yolların düzenlenmesi konusu da, yapılarla birlikte esasa bağ
lanmıştır. 

Buraya kadar, dikkat edilirse, tamamen, deprem sonrasında yapılan faaliyetler göze çarpmak
tadır; kısmen de, yeni olacak depremlerde can kaybımızın az olması yönünde sınırlı çalışmalar gö
rülmektedir. 

Cumhuriyet döneminde yerleşme ve yapılaşma faaliyetlerine yeni esaslar getirilmesi, 1923 yı
lında ilk kurulan hükümette, Mübadele, İmar ve İskân Bakanlığının kurulmasıyla başlamıştır. Da
ha sonra, 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediyeler Kanunuyla, belediyelere, yerleşim 
ve yapılaşmalarla ilgili denetim görevi ile ihtiyaç sahipleri için konut inşa görevi de verilmiştir. Be
lediyelere verilen bu yetkilerin altı yıllık uygulamalarında görülen aksaklıkların giderilmesi için, 
meydana gelen doğal afetlerle ilgili Kızılay, İçişleri Bakanlığı ve benzeri teknik olmayan kuruluş
lar eliyle yürütülen yârdım çalışmalarını bir esasa bağlamak üzere, 1939 yılında 3611 sayılı Kanun
la Bayındırlık Bakanlığının kuruluş kanunu değiştirilmiş, yukarıda sayılan işlerle ilgili görevler 
"Yapı İşleri Reisliği" adı altında yeniden düzenlenen birime verilmiştir. 

26 Aralık 1939 yılında Erzincan'da meydana gelen depremde, büyük çaplı can kaybı olması 
ve yapıların ağır hasar görmesi üzerine, o günkü hükümet, bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç duy
muş; ilk kez 17 Ocak 1940 tarihinde, 3773 sayılı Erzincan'da ve Erzincan Depreminden Müteessir 
Olan Mıntıkalarda Zarar Görenlere Yapılacak Yapılar Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 

1941, 1942 ve 1943 yıllarında ülkemizin birçok yöresinde yoğun su baskınlarının yaşanması 
üzerine, 14 Ocak 1943'tc 4373 sayılı "Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma" adı altın
da yeni bir kanun çıkarılmıştır. Bu Kanunun özelliği, ilk kez, su baskınları afetine karşı, afet olma
dan önce alınacak tedbirler belirtilmiş ve afet sonrasında yapılacak çalışmalara yeni esaslar getiril
miş olmasıdır. 

Yine, cumhuriyet döneminde, Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu sa
yılmazsa, afet öncesinde yapılacak faaliyet ve alınacak tedbirlere yer verilmemiştir. 
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1939-1944 yılları arasında, Erzincan depremiyle başlayıp kısa aralıklarla meydana gelen Nik-

sar-Erbaa, Adapazarı-Hendek, Tosya, Ladik ve Bolu-Gerede depremleri, zararların, yalnız yıkıla
nın yerine yenilerinin yapılmasıyla çözümlenemeyeceğini ve ülkemizde mutlaka deprem zararları
nın azaltılması konusunda bazı çalışmaların yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu neden
le, 18 Temmuz 1944 tarihinde 4623 sayılı Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler 
Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 

Ana hatlarıyla, ülkenin nerelerinin deprem tehlikesine sahip olduğunun tespit edilmesi ve ya
yımlanması, bu bölgelerde yapılacak yapılar için bazı özel kuralların deprem yönetmelikleri halin
de yayımlanması ve uygulanması zorunluluğu, her il ve ilçede acil yardım ve kurtarma programla
rının önceden hazırlanması, belediyelerin yeni gelişme alanlarında jeolojik etütler yapmasının zo
runlu hale getirilmesi gibi zarar azaltıcr önlemleri deprem olmadan önce almayı zorunlu kılan bu 
Kanun, aynı zamanda, depremler sonrasında yapılacak işlemleri, yönetici ve halkın görev ve so
rumluluklarını da esasa bağlamıştır. 

Daimî iskân çalışmaları ise bu Kanunda yer almamış; eskiden olduğu gibi, afete uğrayan böl
gelerin sosyal ve ekonomik yapısına bağlı olarak, ayrı ayrı afet yardımı kanunları çıkarma yolu ter
cih edilmiştir. 

1958 yılı ve sonrası, ülkemizde, doğal afet ve zararlarının azaltılması çalışmaları açısından 
önemli politika değişmelerinin yaşandığı ve uluslararası alandaki yeni gelişmelere paralel olarak 
önemli gelişmelerin sağlandığı yıllar olmuştur. 

En önemli gelişme ise, 15.5.1959 tarihinde, çeşitli değişikliklerle bugün hâlâ yürürlükte olan, 
7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımla
ra Dair Kanunun çıkarılması olmuştur. Doğal afet zararlarının azaltılması amacıyla çıkarılmış bu
lunan tüm kanunları tek bir kanun halinde toplayan, afet öncesi, afet anında ve afet sonrasında ya
pılması gereken çalışmaları açıklayan Kanunun en önemli özelliği, her afet sonrasında genel büt
çeden "Fevkalade Tahsisat" adı altında kanunla eködenekler ve her afet için ayrı bir yardım kanu
nunun çıkarılması önlenmiş ve bu amaç için genel bütçe dışında bir Afet Fonu oluşturulmasını ön
görmüş olmasıdır. 

Fakat, zaman içerisinde 7269 sayılı Kanunun bazı yönleri eksik kalmış ve bu eksikliklerin gi
derilmesi amacıyla, 23.7.1975 tarihinde 4123 sayılı Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve 
Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun çıkarılmıştır. Fakat, Kanun, aceleyle ha
zırlandığından, 1.10.1995 tarihinde meydana gelen Dinar depreminde ortaya çıkan yeni aksaklık
ların tamamlanması amacıyla, 16.11.1995 tarihinde 4133 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve yeni bazı 
maddeler eklenmiştir. Ayrıca, 5.6.1997 tarihli ve 4264 sayılı Bazı Yörelerde Meydana Gelen Tabiî 
Afetlerden Zarar Görenlerin Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergilerinin Terkini ile Kurumlar Vergisi 
Kanununun 7 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesi ve 28.8.1992 Tarihli ve 3838 Sayılı Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 

Buraya kadar, sizlere, tabiî afetlerde, afet öncesi, afet anında ve afet sonrasında yapılması ge
reken faaliyetler hakkında, tarihsel süreç içerisinde yapılan ve çıkarılan kanunları aktarmaya çalış
tım. Bu kanunlar çerçevesinde, bu faaliyetleri, ülkemizde, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Sa
vunma Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kızılay Derneği Genel 
Müdürlüğü yürütmektedir. Araştırma Komisyonu raporumuzun içerisinde, bu kurumların yaptığı 
faaliyetler, yetki ve salahiyetleri belirtilmiştir. 

Raporun "Komisyon Çalışmaları" bölümünde, Komisyonun çalışma biçimi ve oluşturuluşun-
daki amaçlar ve amaçlar doğrultusunda belirlenen hedefler ortaya konulmuştur. Çalışmalarda izle
nen yol, iki şekilde ortaya konulmuştur. Birincisi, Mecliste yapılan komisyon toplantıları ve iki ge-
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nel müdürlükten -Afet İşleri ve Sivil Savunma'dan- alınan brifing; bazı valilikler ve kuruluşlardan 
gelen raporların incelenmesidir. Bu toplantılara, Afet İşleri, Sivil Savunma, Devlet Su İşleri ve 
Teknik Araştırma Genel Müdürlükleri temsilcileri sürekli katılmışlardır. Ayrıca, konuların gelişi
mine göre, bazı toplantılara Tarım ve Köyişleri, Orman Bakanlığı, Türkiye Kızılay Derneği Genel 
Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve TEMA Vakfından yetkililer katılmışlardır. 

İkincisi, son yıllarda büyük afetlere uğrayan bazı il ve ilçelerdeki görüşme ve inceleme gezi
leridir. Bu çerçevede gidilen il ve ilçelerde, valiler, kaymakamlar, bazı genel müdürler, bölge il mü
dürleri, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, ticaret odaları, Türk mimar ve mühendisleri 
odaları, tarım kredi kooperatifleri, esnaf kefalet kooperatifleri, Esnaf ve Sanatkârlar Birliği, Halk 
Bankası, Ziraat Bankası temsilcileri, basın ve diğer ilgililerin iştirakleriyle toplantılar yapılmış ve 
bölgelerde incelemelerde bulunulmuştur. Bu görüşmelerde, afet yönetim sisteminin yaşanmış pro
totip afetlerdeki performansı incelenmiş, sistemin aksaklıkları ve bunların nedenleri konusunda 
mülkî ve yerel idare yöneticileri ile toplantılara katılan kişilerden bilgiler alınmıştır. 

Yapılan geziler ve verilen brifinglerde bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Doğal afet zarar
larının azaltılması çalışmaları 1840'lı yıllarda başlamış ve yasal olarak her türlü kanun, tüzük, yö
netmelik ve standarda sahip olunmasına karşılık, doğal afet zararları beklenen düzeyde azaltılama-
mıştır. Zararların azaltılmasında önemli gördüğüm birkaç noktayı sıralamak istiyorum: 

1. Bugüne kadar, afet zararlarının düşük düzeyde tutulması politikasına bağlı olarak, afet ol
madan önce yapılacak çalışmalara, alınacak önlemlere öncelik verilmesi.yerine, afet olduktan son
ra yara sarma politikalarına öncelik verilmesi. 

2. Doğal afet tehlikesi halka mal edilmiş; bu konuda, yangın, etkili bilgilendirme ve eğitim 
programları uygulanmamıştır. , 

3. Yasaların eski bir geçmişe sahip olmasına rağmen, bunlara uymama her kademede alışkan
lık haline getirilmiştir. Yasa ve yönetmeliklere uyulmamasının herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
Yasalarda, mevcut yaptırımlar uygulanmakta veya uygulanmamaktadır. 

Bu üç temel esasa bağlı diğer maddeler, Komisyon raporunda detaylı olarak yer almaktadır. 

Çağdaş afet yönetimi ve doğal afetlerle mücadele, her şeyden önce, doğadaki mevcut tehlike
lerin doğurabileceği zararları azaltabilmek için, doğanın en akılcı yol ve yöntemlerle kullanılması-

•nı gerektiren topyekûn bir mücadeledir. Bu mücadele içerisinde, en sade vatandaştan en yetkili ma
kamlara kadar, herkese görev ve sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle, doğal afet zararlarının, an
cak doğal afetler olmadan alınacak yasal, idarî ve teknik önlemlerle azaltılabileceğine her kademe
de inanmak ve uygulanacak afet yönetim sistemini buna göre düzenlemek gerekmektedir. 

Türkiye'nin, buraya kadar ifade ettiğimiz eksiklikleri ortadan kaldıracak, doğal afetlerin önlen
mesi ve zararlarının azaltılması çalışmalarını ana politika olarak benimseyen, bir afet anında gerek 
merkezde gerekse yerel ölçekte etkili bir afet yönetimi uygulanmasını sağlayan, yeni bir temel afet 
yasasına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle, afet öncesinde ve afet sonrasında hemen yürürlüğe gi
rebilecek mahiyette, halen yürürlükteki 7269 sayılı Kanun ile yeni çıkarılan 4123, 4133 ve 4264 
sayılı Kanunlar birleştirilerek yeni bir çerçeve yasa oluşturulmalıdır. "Hemen yürürlüğe girecek 
mahiyette" diyorum; çünkü, özellikle, afet sonrasında mağdur olan insanlarımızın mağduriyetleri
nin giderilmesi için yeni bir kanun hazırlanması beklenmemelidir. 

Ayrıca,3194 sayılı İrnar Yasası, afet bölgelerinde çağdaş alan kullanımı planlaması esasları
nı, planları yapan, yaptıran, plana aykırı hareket edenlerin sorumlulukları ve bunlara uygulanacak 
şekilde yeniden düzenlenmelidir. Gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmayı teşvik eden imar affından 
vazgeçilmelidir. 
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1580 sayılı Belediye Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 

Kanun, yerel yönetimlerin doğal afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve zararlarının azaltılması 
konusunda görev, yetki ve sorumluluklarına aykırı hareket edenlere kati olarak uygulanacak cezaî 
müeyyideleri de kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. 

Afet yönetim sistemine doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayan kuruluşlar arasında koordinas
yon sağlanması, çok önemli bir husustur. Etkin bir koordinasyon sağlanması için, afetlerle ilgili ge
nel müdürlüklerin, Başbakanlığa bağlı bir afet müsteşarlığı çerçevesinde yeni bir idarî yapıya ka
vuşturulması gereklidir. 

Beni dinleme inceliği ve nezaketi gösteren siz milletvekili arkadaşlarıma ve bizleri televizyon
ları başında izleyen halkımıza teşekkür ediyor; huzurlarınızdan ayrılırken, saygı ve selamlarımı su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına konuşan, Afyon Milletvekili Sayın Osman Hazer'e te
şekkür ediyorum. 

. Gruplar adına son söz talebi, Doğru Yol Partisi Grubundan yapılmıştır. Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Hatay Milletvekili Sayın Abdulkadir Akgöl; buyurun efendim. (Alkışlar) 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA ABDULKADİR AKGÖL (Hatay) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; doğal afetlerle ilgili Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Grubum ve şahsım adına hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Bu Komisyonun kuruluş amacı, doğal afetlerde can ve mal kaybını asgarîye indirmek için ge
rekli tedbirlerin tespit edilmesidir. Bu, hem ülke ekonomisi hem de afetzedeler yönünden çok 
önemli bir husustur. Doğal afetlerden en çok zarar gören ülkelerden biri olan ülkemizde, "doğal 
afet" denince aklımıza ilk gelen, bizleri sık sık yasa boğan depremler olmaktadır. 

Ülkemiz, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Akdeniz-Alp-Himalaya deprem 
kuşağında olduğundan, nüfusumuzun yaklaşık üçte ikisi, her an büyük bir depremle karşılaşabile
cek bölgelerde yaşamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu, gerçekten, çok ürkütücü bir rakamdır. Maalesef, mem
leketimizin, Anadolumuzun birçok güzelliklerinin ve nimetlerinin yanında, bu gibi, bizleri üzen 
birtakım özellikleri de mevcuttur. Şahsen, ben de, tarihte üç defa yerle bir olmuş -Antakya'nın- Ha
tay'ın bir milletvekili olarak, bu konuda çok hassas bir insanım. Bunlardan bir tanesi, 526 yılında, 
Antakya dünyanın ikinci büyük şehriyken, 250 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan bir depremdir. He
nüz 22 Ocak 1997'de de 5,5 şiddetinde bir depremle karşı karşıya kalan Antakya, halen de sallan
maya devam etmektedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, doğal afetlerde yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmı, afetler ol
madan zararların azaltılması için tedbir almak yönünde değil de, maalesef, afetten sonra yaraların 
sarılması şeklinde olagelmiştir. 

Benden evvelki sayın sözcülerin de belirttikleri gibi, 14 Eylül 1509'daki İstanbul depreminden 
sonra Osmanlı Padişahı II. Beyazıd, çıkardığı bir fermanla afetzedelere ev yapmaları için 20 altın 
yardımda bulunduğu gibi, bu zararları azaltıcı birtakım tedbirleri de bu fermanında emretmiştir. Bu, 
elimizdeki ilk yazılı örnektir. Bunun üzerinden neredeyse 500 yıl geçmesine rağmen, birçok kap
samlı yasa çıkarılmış olmasına rağmen, tatbikatta birçok eksikliğin devam ettiğini üzülerek müşa
hede etmekteyiz. Erzincan depremi bunun en canlı örneğidir. 26 Aralık I939'da 32 962 kişinin ha
yatını kaybettiği, 116 720 binanın yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü bu depremden sonra, 17 Ocak 
1940 tarihinde Erzincan'da ve Erzincan Depreminden Müteessir Olan Mıntıkalarda Zarar Görenle
re Yapılacak Yardım ve Yapılar Hakkında 3773 sayılı'Kanun çıkarılmıştır. Daha sonra, 18 Tem-
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muz 1944'te Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun çıkarılmış
tır ki, doğal afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar bu Kanunla başlamıştır. 1945'te, bu 
Yasaya bağlı olarak afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili bir yönetmelik de hazırlanmıştır. 
1958'de, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 1959'da 7269 sayılı -halen yürürlükte olan- Kanun 
çıkarılmıştır. 

İşte, bunun gibi birçok kanunî düzenlemeye rağmen, 13 Mart 1992'de Erzincan'daki deprem
de, sadece kanunî düzenlemelerle bu zararların beklenen ölçüde azaltılamadığı görülmüştür; ancak, 
1992 Erzincan depreminde de yaraların kısa zamanda sarılması, yine en büyük tesellimiz olmuştur. 
1 Ekim 1995'teki Dinar depreminin de afet sonrasındaki zararların telafisi kısa zamanda yapılmış
tır. Aynı şekilde, 13 Temmuz 1995 Senirkent su baskını, 4 Kasım 1995 İzmir su baskını-ve 14 
Ağustos 1996 Amasya-Çorum depreminde de afet sonrası acil yardım, kurtarma ve zararların tela
fisi çalışmaları, başarılı bir şekilde yürütülmüştür; ama, maalesef, doğal afetlerin can ve mal zarar
larının önceden alınan tedbirle azaltılması konusunda her türlü kanun, tüzük ve yönetmeliğe sahip 
olunmasına ve 1840'lı yıllardan beri bu çalışmalara başlanmasına rağmen, istenilen düzeyde başa
rılı olunamamıştır. 

Hızlı nüfus artışı ve göçlere bağlı olarak denetimsiz şehirleşme ve sanayileşme; başta yerel yö
netimler olmak üzere, her kademede yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı yoğun, kaçak ve 
çarpık yapılaşma; imar afları; kırsal kesimde kontrolsüzlük; merkezî yönetim, yerel yönetim, özel 
sektör ve halk arasında koordinasyonun tam olarak sağlanamaması; her kademede'bilgi, eğitim ve 
denetim eksikliği; depremde hasar gören yapılarda görev alanlar, müteahhitler ve kontrolörlere da
ha sonra dava açılmaması; üniversitelerimizin inşaat mühendisi, mimar, şehir plancısı, yer bilimci
si yetiştiren fakültelerinde afetle ilgili zararların azaltılması konusunda gerekli eğitimin verilmeme
si; yapı sigortası, meslek sigortası, sertifikalı mühendislik gibi denetim mekanizmalarının geliştiri-
lememesi; mevcut İhale Yasası ve inşaat müteahhitliği sistemi; inşaat malzemelerinin standartlara 
uymaması ve bunun deneti enememesi bu durumu meydana getiren sebepler arasında sayılabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sebepler bunlar olunca, doğal afetlerde can ve mal kaybı
nı asgariye indirecek tedbirler de şu şekilde özetlenebilir 

Çok önemli bir husus olan koordinasyonun etkin bir biçimde sağlanabilmesi için Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü ile Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün -ki, bunlar, afetlerle ilgili iki ana genel 
müdürlüktür- Başbakanlığa bağlı bir afet müsteşarlığına bağlanması, Komisyon raporundaki en 
önemli hususlardan biridir. 

Doğal afet sonrası, devletin, bir sigorta şirketi gibi görev yapması yerine, deprem bölgelerin
de afet öncesi deprem sigortasını teşvik edecek maddî destek sağlaması, daha ucuz ve daha akılcı 
bir yaklaşım olacaktır kanaatindeyim. Böylece, devlet, afet esnasında acil yardım, kurtarma, geçi
ci iskân hizmetlerini yerine getirecek, afet sonrası yapacağı afet zararlarını azaltıcı çalışmalarla afe
tin tesirini asgariye indirecektir. 

Kırsal alanlarda muhtarlar tarafından da verilebilen ruhsatların, mutlaka, teknik bir birim tara
fından verilmesinin sağlanması çok önemlidir. 

Fenni mesullüğün yerine, sertifikalı mühendislik getirilmelidir. Kalifiye kalfa ve usta yetiştir
mek için tedbirler alınmalı; bunlar, bir sınavdan geçirilmelidir. 

Yapı malzemeleri daha üretim safhasında denetlenmeli, standartlara uymayanlar imha edilme
li, bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kızılay'ın elindeki çadır stoku artırılmalıdır. 
Tasman olayı, geniş kapsamlı bir yasayla çözümlenmelidir. 
1580 sayılı Belediye Yasası, 3194 sayılı İmar Yasası, afetle ilgili 7269, 4123 ve 4133 sayılı 

Yasalar yeniden ele alınmalıdır. 

- 6 4 -



T.B.M.M. B : 18 25 .11 .1997 O : 1 
Görev, yetki ve sorumluluklar, buna aykırı davrananlara uygulanacak cezai müeyyideler, cay

dırıcı olarak yeniden düzenlenmelidir. Aynı şekilde, meslek odaları ve mühendislerin yetki ve so
rumluluklarıyla ilgili mevzuat da yeniden düzenlenmelidir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve inşaat müteahhitliği sistemi yeniden gözden geçirilmeli, 
7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 

Üniversitelerin afetle ilgili fakültelerine, afet eğitimi konusunda yeni düzenlemeler getiril
melidir. 

Halk, afet konusunda etkili ve yaygın eğitim programlarıyla bilgilendirilmeli, bu konuda -
yazılı ve görsel- medyadan azamî ölçüde faydalanılmalıdır. 

Afet anında bloke olmayan ve kesilmeyen hızlı bir haberleşme sistemi kurulmalıdır. 
Büyük şehirlerde, afetler için, ayrıca özel düzenlemeler yapılmalıdır. 
Afet riski yüksek olan bölgelere yatırımlarda ve kalkınmada öncelik tanıyarak, sos

yoekonomik yapısı bir an önce iyileştirilmelidir. -
5244 ve 2090 sayılı Kanunlara göre, tarımsal varlığının yüzde 40'ının afetlerde zarar görmesi 

halinde, çiftçi borçlarının ertelenmesi, çiftçiyi mağdur etmeyecek bir şekilde uygulanmalıdır. 
Eki mağduriyeti, biz, yaklaşık bir ay önce, kendi memleketim olan Hatay'da yaşadık; bunun 

için, bunu, burada belirtmek istiyorum. Burada, 2090 sayılı Kanunla, yüzde 40'ını kaybedenlere 
belli bir tazminat veya Ziraat Bankası borç faizlerinin ertelenmesi, dondurulması gibi bir imkân 
tanınmaktadır; ama, maalesef, Hatay'da, yağan yağmurun neticesinde mahsul yüzde 30 zarar gör
düğü halde, en az yüzde 30 da kalan mahsulün fiyatında bir düşüş olduğu halde, bu mahsul fiyatın
daki düşüş bir kriter olarak alınmamış ve rapor yüzde 30 olarak tutulmuş, çiftçilerimiz mağdur edil
miştir. Zaten, zirai kredilerdeki faiz, çiftçiyi canından bezdirecek haldedir. Bir de, bunun üzerine 
tapuda kesintisiz eğitime katkı payı alınmaktadır. 100 milyon lira kredi alacak olsanız, 87,5 milyon 
lira sadece tapuya -kesintisiz eğitime- vermek zorundasınız yüzde 70 kredi faizinin üzerine. Bu da 
bir afettir, bu da seldir, bu da afetle ilgili konudur, belirtmek istiyorum. 

Sayın Altınkaya, Afet Fonunun 1992 yılında kaldırıldığını söylediniz; evet, doğrudur; Doğru 
Yol Partisi, fonların hemen hemen hepsini bütçeye dahil etmiştir; yani, yolsuzlukları önlemek için 
bütçe denetimine almıştır. Afetlerde de yolsuzlukların olduğu bilinen bir gerçektir. Ben, afetlerde 
görev aldığım zamanlar, bir hekim olarak da bunları çok iyi görmüşümdür. Bu fonun bütçeye alın
masının çok Önemli bir sakıncısının olmadığı da, 1992'deki Erzincan depremi ve 1995'teki Dinar 
depremi sonrasında görülmüştür ve buralardaki yaraların bu fonun kaldırılmasından sonra çok kısa 
zamanda sarılması da, fonun çok önemli olmadığını, bence, bize göstermektedir. 

Ben, sözlerimi burada bitirirken, 24 Kasım dolayısıyla, öğretmenlerimizin Öğretmenler 
Gününü kutluyorum. 

. Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Hatay Milletvekili Sayın Abdulkadir Ak-

göl'e teşekkür ediyorum. " 
Sayın milletvekilleri, böylece, doğal afetlerde meydana gelen can ve mal kaybını en aza indir

mek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/58) esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 

Olağanüstü halin uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ile sözlü soruları ve kanun tasarı ve 
tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 26 Kasım 1997 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.32 
@ 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
N 1. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, hâkim ve savcılar ile eş ve çocukları hakkında bilgi 
toplandığı ve T.C.K. 'nun eski 163 üncü maddesi ile ilgili bir taslak hazırlandığı iddialarına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu 'nun yazılı cevabı (7/3600) 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın M. Oltan Sungurlu tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.10.1997 
Zeki Ünal 
Karaman 

1. Basından öğrendiğimize göre hâkimler, savcılar, eş ve çocukları hakkında bilgi toplandığı 
doğrumudur? 

2. 163 üncü madde veya bunun yerine geçecek yasal bir düzenleme yapılmakta mıdır? 

3. Basına yansıyan haberlere göre M.G.K. Genel Sekreterliği tarafından T.C. vatandaşlarının 
temel hak ve özgürlüklerini sınırlayan 10 maddelik bir kanun taslağı hazırlanmıştır. 

>- M.G.K. kanun taslağı hazırlamak yetkisine sahip midir? İddia edilen kanun taslağı hüküme
te intikal etmiş midir? 

' T . C . ' ' |- ' " . ' ' . • • ' 

Adalet Bakanlığı 21.11.1997 
Bakan : 4064 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27.10.1997 tarihli, A.01.0.GNS. 

0.10.00.02-7/3600-8845/23356 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın 7/3600 Esas No.lu yazılı soru 

önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. ' 

M. Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın Zeki Ünal 
Karaman Milletvekili 
T.B.M.M. 

Bakanlığıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3600 Esas No.'Iu soru 
önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

Soru önergesinjn (1) numaralı bölümüne konu olan hususlarla ilgili olarak yaptırılan inceleme 
sonucunda, 

- Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 8 
inci maddesinde belirtilen "Mazeret nedenine dayanan atamalar" başlığı altında yer alan düzenle
mede; ilgilinin eş durumu ile çocuklarının öğrenim durumlarının bilinmesinde zorunluluk bulundu
ğu, 

— Bakanlığım Personel Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp 16.11.1983 tarih ve 22-144 sa
yılı yazıyla Hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile ataması Bakanlık tarafından yapılan tüm personel
den birlikte gönderilen formun doldurulduktan sonra iadesinin istenildiği, 
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- Bahse konu bilgi formlarının, ilgililerin açık sicillerinde muhafaza edildiği ve her türlü ta

yin, görevlendirme ve pasaport işlemleri ile kimlik düzenlemelerinde kullanıldığı, 

- Anılan işlemin uzun yıllardan bu yana sürdürülen bir uygulama olduğu, 

- Ayrıca hâkim adaylığına atanan görevlilerden de bu,bilgilerin istenilmekte olduğu, 
Anlaşılmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 163 ün
cü maddesinin yerine geçecek yasal düzenleme yapılması düşünülmemektedir. 

Bakanlığımda soru önergesinin (3) numaralı bölümünde yer alan hususlarla ilgili olarak bilgi 
bulunmamaktadır. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin nasıl hazırlanacağı hususu Anayasa ve İçtüzük hükümlerinde be
lirtilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

/ M. Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

2. - Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine gönderilen 
müfettişlerin öğretmenlere yönelttikleri sorulara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet 
Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/3612) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını arz ederim. 13.10.1997 
Sıtkı Cengil 

Adana 
Soru 1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine gönderdiğiniz müfettişlerin basına da yansı

dığı gibi öğretmenleri; namaz kılar mısınız? Oruç tutar mısınız? Hanımızın kapalı mı? Hangi ya
yınları takip ediyorsunuz, kimin kitaplarını okuyorsunuz? Gibi sorularla sorgulamaları bilginiz da
hilinde mi olmaktadır? 

Soru 2. Bununla ne yapmak istiyorsunuz, amacınız nedir? 

Srîru 3. Eğer bunlar bilginiz dahilinde olmuyorsa sorumlular hakkında ne gibi işlem yapacak
sınız? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25.11.1997 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3192 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgİ : TBMM Başkanlığının 27.10.1997 tarih ve A.OI.CIN'S.O.IO.00.02-7/3612-8865/9105 sa

yılı yazısı. 
Adana Milletvekili Sayın Sıtkı Cengil'in "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine gönderi

len müfettişlerin öğretmenlere yönelttikleri sorulara ilişkin" yazılı soru önergesinde yer alan soru
ların cevapları aşağıda belirtilmiştir. 
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Doğu ve Güney Anadolu Bölgesinde görevlendirilen Bakanlık müfettişleri tarafından yapılan 

inceleme ve soruşturmalarda öğretmen ve yöneticilere sözkonusu önergede iddia edilen sorular so
rulmamıştır. 

Arz ederim. 

Hikmet Uluğbay 
Millî Eğitim Bakanı 

3. - Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım 'm, Elazığ-Harput'taki tarihî eserlerin restorasyo
nuna ve korunmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere'nin yazılı cevabı (7/3635) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Metin Gürdere tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 15.10.1997 

Ömer Naimi Barım 
Elazığ 

1. Tarihî ve turistik özellikleri ile ülkemizin en önemli yerlerinden biri olan Elazığ Harput'ta 
bulunan tarihî eserlerin restorasyonu için ne gibi çalışmalarda bulunuyorsunuz? Hem tarihi canlan
dırmak hem de turizmi geliştirmek amacıyla nasıl bir şekilde koruma altına almayı düşünüyorsu
nuz? 

TC. 
Devlet Bakanlığı.,-' 21.11.1997 

Sayı: B.02.0.010/03497 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27.10.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0. İO.00.02-7/3635-8910/23484 sayılı yazınız. 

Bakanlığıma ilgi yazınızla intikal ettirilen Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın 7/3635-
8910 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Metin Gürdere 
Devlet Bakanı 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

(Sayın Metin Gürdere) 
Elazığ Milletvekili Sayın Ömer Naimi Barım'ın vermiş olduğu 7/3635-8910 sayılı yazılı soru 

önergesi cevabıdır. 

Soru : Tarihî ve turistik özellikleri ile ülkemizin en önemli yerlerinden biri olan Elazığ Har
put'ta bulunan tarihî eserlerin restorasyonu için ne gibi çalışmalarda bulunuyorsunuz? Hem tarihi 
canlandırmak hem de turizmi geliştirmek amacıyla nasıl bir şekilde koruma altına almayı düşünü
yorsunuz? 

Cevap : Elazığ İli, Harput Mahallesinde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde 
veya Vakıf kökenli olan tarihî eserler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1996-1997 yılları içe
risinde onarım programına alınarak restore edilmektedir. 

Elazığ -Harput'taki tarihî eserlerin restorasyonu ve korunması ile ilgili olarak aşağıdaki işler 
1996-1997 yılları içerisinde ihale edilmiş ve restorasyonu devam etmektedir. 
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1. Elazığ - Harput Sara Hatun Camii Basit Onarım İşleri 

2. Elazığ - Harput Ağa Camii Restorasyon İşleri 

3. Elazığ - Harput Meydan Camii Onarım İşleri 

4. Elazığ - Harput Esadiye Camii v Onarım İşleri 

5. Elazığ - Harput Ahmetbey Camii Onarım İşleri 

6. Elazığ - Harput Arap Baba Türbesi Basit Onarım ve Çevre Düzeni 

7. Elazığ - Harput Murat Baba Türbesi Basit Onarım ve Çevre Düzenlenmesi 

8. Elazığ - Harput Ahi Musa Türbesi ve M. Basit Onarım ve Çevre Düzeni 

9. Elazığ - Harput Kurşunlu Camii Basit Onarım 
Sayılan işlerin dışında kalan tarihî eserler Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olmaması 

veya Vakıf kökenli olmaması nedeniyle restorasyon programına alınamamaktadır. 
4. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat SSK Hastanesi ihalesinin ne zaman yapıla

cağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan'in yazılı cevabı (7/3648) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nami Çağan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını talep etmekteyim. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 17.10.1997 

Dr. Kâzım Arslan 
Yozgat 

1. Daha önceki dönemde projelendirilmiş ve ihale safhasına gelmiş olan Yozgat SSK hasta
nesinin son durumu nedir? 

2. Adı geçen hastanenin ihalesi ne zaman yapılıp, inşaata ne zaman başlanacaktır? 

3. Yoksa sözkonusu yatırımdan vaz mı geçilmiştir? 
T.C. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 24.11.1997 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: İ3.13.0.SGK.0.13.00.01/8242-030593 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27.10.1997 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7-3648-8940/23521 sayılı yazınız. 
Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Kurumu Yozgat 

Hastanesi ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin" 7/3648 Esas No.lu yazılı soru önergesi Bakan
lığımca ince|enmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün 1994 ve daha sonraki yıllara ait yatırım prog
ramlarında yer alan 100 yataklı Yozgat Hastanesi inşaatı projesi, aynı yıllarda yayımlanan tasarruf 
genelgeleri ve finansman sorunu nedeniyle ihaleye çıkarılmadığından yapımı gerçekleştirileme
miştir. 

2000 yılında tamamlanması planlanan sözkonusu proje, toplam 350 milyar TL. bedelle ve 
1997 yılı ödeneği 75 milyar TL. olarak kurumun 1997 yılı yatırım programında da yer almış ve iha-
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leşi geçtiğimiz aylarda yapılmış ise de, bu ihale Sosyal Sigortalar Kurumu yönetim kurulunca 
onaylanmadığından kesinleşmemiştir. 

Yozgat Hastanesi inşaatı, Kurumun 1998 yılı yatırım programı çerçevesinde yeniden ihale edi
lecek ve projede Öngörülen sürede bitirilmesi sağlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Nami Çağan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

5. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 1997bütçesinden Karaman İl Özel İdaresine aktarıl
mak üzere ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zeker iya Temizel'in yazılı cevabı 
(7/3663) ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 17.10.1997 

Zeki Ünal 
Karaman 

1997 malî yılı bütçesinden Karaman İl Özel İdaresine aktarılmak üzere, köy içme suyu, sula
ma suyu, köy yollarının asfaltlanması, sağlık, eğitim ve diğer müteferrik hizmetler için Refah Yol 
Hükümeti döneminde tahsis edilen 665 milyar TL. nın yansı o dönemde, İl Özel İdaresi bütçesine 
intikal etmişti. ' 

Anasol/D Hükümeti kurulduktan sonra geri kalan 332,5 milyar TL.nın; Bakanlığınızca başka 
yerlere veya illere aktarıldığı iddia edilmektedir. 

' Sorularım şunlardır : , 
1. Bu iddia doğru mudur? Doğru ise bu para nerelere ve hangi illere aktarılmıştır? 

2. İddia doğru değil ise 332,5 milyar TL. Karaman İl Özel İdaresine ne zaman aktarılacaktır? 
T . C . ' • . • ' . ' 

Maliye Bakanlığı 25.11.1997 
Bütçe ve Malî Kontrol 

Genel Müdürlüğü ^ 
Sayı :B.07.0.BMK.01i:013.600/25103 , 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 27.10.1997 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/3663/8963/23598 sayılı yazıları. 
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 7/3663 Esas No.lu yazılı soru önergesinde yer. alan 

sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Önerge kapsamında belirtilen ve Karaman İl Özel İdaresine henüz aktarılmamış bj.ılunan öde
neğin başka yerlere ya da illere aktarılarak harcanması kanunen mümkün bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe kanun tasarılarının görüşülmesi sırasında 
bütçeye ödenek eklenmesi; 

- Komisyon üyelerince temsil edilen illere ağırlık verilmesi nedeniyle ödeneklerin belirli iller
de yığılmasına neden olmakta ve bunun sonucunda bu yörelerde ve bazı bölgelerde nispî ayrıcalık
lar yaratılmasına sebebiyet vermekte, 
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- 7 nci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve yıllık programlarda öngörülen hizmet önceliklerinin or

tadan kalkmasına yol açmakta, 

- - Bu durum, ekonomik olarak olumsuzluklara sebebiyet verdiği gibi kamuoyunda da rahatsız
lıklar yaratabilmektedir. 

Öte yandan ekonominin içinde bulunduğu genel koşullar, bazı harcamaların enflasyon üzerin
deki olumsuz etkisi, özellikle Hazinenin içinde bulunduğu nakit darlığı ve bu harcamaların finans
manı için başvurulan borçlanmaların getirdiği faiz yükü, bütçe disiplininin bozulmasına yol açmak
ta, bu durum ekonomi üzerinde bozucu bir etki yaratmaktadır. 

Bu nedenlerle sözkonusu 665 milyar liralık ödenekten aktarılmamış bulunan 332.5 milyar lir 
ralık ödenek yukarıda belirtilen mülahazalar gözönüne alınarak kullandırılabilecektir. 

Bilgilerine arz olunur. 

Zekeriya Temizel 
Maliye Bakanı 

6. -Konya Milletvekili Veysel Candan'in,. RTÜK'na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı M. Cavit 
Kavak'ın yazılı cevabı (713669) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Cavit Kavak tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını saygılarımla arz ederim. 21.10.1997 

Veysel Candan 
Konya 

Radyo Televizyon Üst Kurulu KİT Komisyonuna Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından 
gönderilen ve özellikle de detayına imlemeyen konular mutlaka incelenmelidir. TRT'de usulsüz" 
harcamalar, yolsuzluklar, cep telefonlarını şahsî işlerde kullanma, çok miktarda döviz harcırahlı 
yurtdışı seyahatleri özel danışmanlar ve yüksek ödenen ücretler müessesenin aleyhine ve birbirle
rine menfaat sağlama, hukuk bürosunun iyi çalışmaması ve KİT Komisyonu üyelerine yanlış, al
datıcı ve gerçek dışı bilgiler verilmesi gibi hususlar ilk tespit edilen olumsuzluklardır. 1994-1995 
faaliyet raporu temenni 9-10-11-16 ncı maddelerinin mutlaka yeniden incelenmesi gerekmektedir. 
Bu sebeple Bakanlığınıza bağlı Radyo Televizyon Üst Kurulu hakkında; 

1. Malî konularda ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

2. Programlar içerik olarak kamuoyundan büyük tepkiler almaktadır. Düzeltmeyi düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 20.11.1997 

Sayı: B.02.0.017/(02)455 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 
İlgi : 27 Ekim 1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3669-8977/23625 sayılı yazınız. 
İlgi yazınıza istinaden Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün 17 Kasım 

1997 tarih B.02.2.TRT.0.61.00.00/1765 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize rica ederim. 
Cavit Kavak 

Devlet Bakanı 
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T.C. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 17.11.1997 
Genel Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı: B.02.2.TRT.0.61.00.00/1765 

Devlet Bakanlığına 

(Sayın Cavit Kavak) 
İlgi: 28.10.1997 tarih ve B.02.0.017/(08)378 sayılı yazıları. 
İlgi yazıları ile Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan tarafından verilen ve Sayın Cavit Ka

vak'a tevcih edilen 7/3669-8977 sayılı yazılı soru önergesine.verilecek cevaba esas olmak üzere 
Kurumumuz cevabı aşağıda arz edilmektedir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan Kurumumuz 1994 yılı faaliyet 
raporunun temenniler bölümünün 9-10 uncu maddelerinde "Drama Yapım Esasları" ile "Radyo ve 
Televizyon Programlarının Alımı ve Satımı Hakkında Yönetmelik" ve "Film Alımları Genelgesi" 
çerçevesinde uygulamanın yapılması temennilerinde bulunulmuş, 9 uncu temenni ile ilgili olarak 
mevzuat çalışmalarının yapılacağı, 10 uncu temenni ile ilgili olarak ise mevzuat çerçevesinde uy
gulamanın yapıldığı kurum cevabı olarak belirtilmiştir. 11 ve 16 ncı temennilerde belirtilen husus
lar ise 2954 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Maliye Teftiş Kurulunca tahkik edilmektedir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer hususlarda Kurumumuz 
Teftiş Kurulunca inceleme ve soruşturmalar yapılmış, yapılan inceleme ve soruşturmaların bir kıs
mı sonuçlandırılmış, bir kısmı ise halen devam etmektedir. 

Sonuçlandırılanlar arasında cep telefonlarının kullanılması ile ilgili soruşturma da bulunmak
tadır. 

Bu soruşturma 24 Ekim 1997 tarihinde sonuçlandırılmış ve düzenlenen aynı tarih, 2 sayılı ra
por uyarınca adlî mercilere müracaat edilerek özel telefon konuşmalarına ilişkin ödemelerin mü
sebbiplerinden tahsil edilmesi aşamasına gelinmiştir. 

Geçmiş döneme ait genel müdür müşavirinin ve uzmanlarının misafirhane ve lokal harcama
larının incelenmesi sonucunda düzenlenen 16 Ekim 1997 tarih, 4 sayılı rapor gereğince, ilgililerin 
borçlarının kendilerinden tahsili cihetine gidilmektedir. 

Ayrıca 6 Mayıs 1997 tarih, 1 sayılı Teftiş Raporu gereğince Genel Müdür Müşavirlerinden bi
risinin yurtdışında yaptığı usulsüz harcamanın kendisinden tahsili için girişimlerde bulunulmuştur. 

Cep telefonları ile ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 24 Ekim 1997 tarih, 
2 sayılı Rapor kapsamında Kuruma gelmedikleri tespit edilen Genel Müdür Müşaviri ile 2 Genel 
Müdür Uzmanının 9 Eylül 1997 tarihinden geçerli olmak üzere, 12 Kasım 1997 tarihi itibariyle iş
lerine son verilmiştir. 

Bu arada Kurum genelinde yurtdışı görevlerde yapılan harcamalarla ilgili olarak 9 Nisan 1997 
tarihli talimat gereğince yapılan inceleme, halen devam etmektedir. 

Sonuç olarak Kurumumuzda Yüksek Denetleme Raporunda işaret edilen hususlara önem ve
rilmekte ve istenilen inceleme ve soruşturmalar titizlikle yapılmaktadır. 

Bunların dışında Kurum menfaatlerine aykırı hareket edenler hakkında her türlü ihbar ve şika
yetler titizlikle incelenmekte, ciddi bulunanlarla ilgili olarak inceleme ve soruşturma yapılmaktadır. 

Kurumun tüm ünitelerinde olduğu gibi Hukuk Müşavirliğinin de daha etkin çalışabilmesi için 
gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. 
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Ayrıca KİT Komisyonu üyelerine "yanlış, aldatıcı ve gerçek dışı bilgiler" verildiğinin tespit 

edilmesi halinde ilgililer hakkında da gerekli işlem yapılacaktır. 

Diğer taraftan, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların TBMM'nce Denetlemesinin Düzen
lenmesi Hakkında Kanun gereğince Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan 
raporlar Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu tarafından incelenir. Bu incelemeyi takiben kuru
luşların bilanço ve netice hesaplarının ibra edilmesine veya ibra edilmemesine karar verilir. 

Söz konusu Kanun kapsamında, Kurumumuzun 1994 yılı faaliyetleri, bilanço, kâr ve zarar he
sapları hakkında düzenlenen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Raporunu ve Kurum ce
vabını TBMM Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu incelemiş ve bilanço ve netice hesaplarını 
tasvip etmeyerek söz konusu hesapların ibra edilmemesine karar vermiştir. 

Bu Kanun hükümleri gereğince TBMM Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda görüşülen 
1994 yılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunun ve Kurum cevabının yeniden incelen
mesi mümkün değildir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Kurum faaliyetlerine ilişkin 1995 yılı Raporu ve 
cevabı ise henüz TBMM KİT Komisyonunda görüşülmemiştir. 

Kurumun malî konulardaki sıkıntılarının giderilmesi hususunda gerek Kurum içinde, gerekse 
Kurum dışında girişimler başlatılmış bulunmaktadır. Harcamaların tasarruf bilincine uygun olarak 
kontrol altında tutulması için gerekli tedbirler alınmıştır. Ayrıca malî kaynakların arttırılması ko
nusunda Hükümet nezdinde gerekli görüşmelerde bulunulmaktadır. 

Programların 2954 sayılı Kanunda öngörülen hedef ve ilkeler doğrultusunda hazırlanması ko
nusuna itina edilmekte ve özellikle millî birlik ve bütünlüğünün korunmasına ayrı bir önem veril
mektedir. 

Kurumumuzda yerli yapımların daha da arttırılması için çalışmalarımız devam etmektedir. 

Arz ederim. 

Yücel Yener 
TRT Genel Müdürü 

7. - Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin; 
- Fener-Rum Ortodoks Patriğinin ABD gezisine, 
Kayseri Milletvekili Recep Kırış'in; 

- Fener -Rum Patriği ve Batı Trakya'daki müftülerin statülerine, 

İlişkin soruları ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in yazılı cevabı (7/3676, 3689) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 22.10.1997 

Naci Terzi 
Erzincan 

Sorular: 
1. Patrikhanenin uluslararası faaliyetlerde bulunabilmesi için, Anayasa, Lozan Anlaşması, 

3335 sayı ve 26.3.1987 tarihli Yasa, 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medenî Kanununa gö-
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re kurulan vakıfların eylemlerini düzenleyen 25.7.1970 tarih ve 7-1066 sayılı tüzük hükümlerine 
göre Bakanlar Kurulu izni gerekmiyor mu? 

2. Fener Rum Ortodoks Patriği 1 inci Bartholomeos'un Amerika Birleşik Devletlerinde bir di
zi temas ve faaliyette bulunması için Bakanlar Kurulu kararı alınmış mıdır? 

3. Bartholomeos'un sözkonusu Amerika Birleşik Devletleri temasları için alınmış bir Bakan
lar Kurulu kararı yoksa, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Niizhet Kandemir'in Patrik onuruna 
bir yemek vermiş olması doğru mudur? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
sağlanmasını saygılarımla arz ederim. 23.10.1997 

Recep Kırış 
Kayseri 

1. Fener Rum Patriğinin statüsü ile Batı Trakya'daki müftülerin statüleri ne zaman belirlen
miştir, statüler arasında fark var mıdır? 

2. Fener Rum Patriğinin Ekümenik olma çabalarını nasıl karşılıyorsunuz? Patriğin ABD 
Kongresince ve ABD'li diğer yetkililerce ekümenik olarak takdim edilmesi karşısında sizin tavrı
nız nedir? Türkiye olarak bu emri-vaki ve oldu-bitti karşısında teslimiyetten başka yapılacak bir-
şey yok mudur, neler yapıyorsunuz? 

. 3. Fener Rum Patriği seçimle işbaşına gelmektedir. Yıllarca Batı Trakya Müftüleri de seçim
le işbaşına gelirlerken; son yıllarda Yunan Hükümetleri bunu engelleyerek müftülüğe patama yap
makta, seçilmiş müftüleri de tanımamaktadır. Hatta, sırf müftü unvanını kullandıkları için onları 
hapse atmışlardır. Bu tutum antlaşmalara aykırı değil midir, aykırı ise buna karşı ne gibi bir yaptı
rım düşünülmektedir? Mütekabiliyet ilkesinin gereği ne zaman uygulanacaktır? 

4. Batı Trakya'da seçilmiş müftülerin itibar ve unvanlarının iadesi için hükümetin herhangi 
bir çalışması var mıdır? 

' " :T.C. '• . 
..'.. ' Dışişleri Bakanlığı ' 24.11.1997 

Kıbrıs-Yunanistan, Denizcilik-Havacılık 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: YİGY-1156-709 

Konu : Soru Önergeleri. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 Kasım 1997 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9199 sayılı yazıları. 
Erzincan Milletvekili Sayın Naci Terzi ile Kayseri Milletvekili Sayın Recep Kınş'm soru 

önergelerine verilen cevabın metni ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. . . ' ' • - . " 
İsmail Cem 

Dışişleri Bakanı 
Kayseri Milletvekili Sayın Recep Kırış'ın, Sayın Bakanımıza yönelttiği 

soru önergesi 
Fener Rum Patriğinin statüsü ile Batı Trakya'daki müftülerin statüleri ne zaman belirlenmiş

tir, statüler arasında fark var mıdır? 
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Fener Rum Patriğinin Ekümenik olma çabalarını nasıl karşılıyorsunuz? Patriğin ABD Kong

resince ve ABD'li diğer yetkililerce ekümenik olarak takdim edilmesi karşısında sizin tavrınız ne
dir? Türkiye olarak bu emri-vaki ve oldu-bitti karşısında teslimiyetten başka yapılacak birşey yok 
mudur, neler yapıyorsunuz? 

Fener Rum Patriği seçimle işbaşına gelmektedir/Yıllarca Batı Trakya Müftüleri de seçimle iş
başına gelirlerken; son yıllarda Yunan Hükümetleri bunu engelleyerek müftülüğe atama yapmak
ta, seçilmiş müftüleri de tanımamaktadır. Hatta, sırf müftü unvanını kullandıkları için onları hapse 
atmışlardır. Bu tutum antlaşmalara aykırı değil midir, aykırı ise buna karşıne gibi bir yaptırım dü
şünülmektedir? Mütekabiliyet ilkesinin gereği ne zaman uygulanacaktır? 

Batı Trakya'da seçilmiş müftülerin itibar ve unvanlarının iadesi için hükümetin herhangi bir 
çalışması var mıdır? . 

Cevap: Batı Trakya Türk Azınlığının müftülüklerinin statüsü 1913 Atina Muahedenamesiyle, 
İstanbul Rum Patrikhanesinin konumu ise 1923 Lozan Barış Konferansında belirlenmiştir. Müftü
lükler de, Patrikhane de sonuçta cemaatlarının dinî ihtiyaçlarının karşılanması amacına hizmet et
tikleri cihetle işlevleri bakımından aralarında büyük benzerliklerin olduğu açıktır. Ancak, yasal ko
numları bakımından aralarında önemli farklılıkların bulunduğu da bir gerçektir. 

Patrikhanenin konumu Lozan Barış Konferansında belirlenmiştir. Bu düzenleme geçerliliğini 
korumaktadır. 

Batı Trakya'daki müftülüklere ve müftülere karşı Yunanistan'ın ahdi yükümlülüklerine uygun 
bir biçimde davranmadığı bir gerçektir. Yunanistan bu tutumuyla hem Atina Muahedenamesini, 
hem de Atina Muahedenamesi hükümlerini iç hukukuna geçirmek için çıkartmış olduğu 2345 sa
yılı Yasayı uygulamayarak Batı Trakya'da hiçbir zaman müftü seçimi yapmamış, atayacağı müf
tülerin toplum içinde kabul görmesini teminen geçmişte zaman zaman bu konuda azınlık önde ge
lenlerinin olumlu görüşünü almakla yetinmiştir. 

Yunanistan zaman içinde daha farklı bir tutum izlemeye başlamış, müftü tayinlerinde azınlığa 
danışmamaya başlamış, 2345 sayılı Yasayı da iptal etmiştir. 

Yunanistan Gümülcine ve İskeçe müftülerini makam gaspı gerekçesiyle mahkemeye sevket-
miştir. Yunanistan adlî taciz işlemini daha ziyade İskeçe Müftüsü üzerinde yoğunlaştırmıştır. İske
çe Müftüsü Mehmet Emin Ağa aleyhinde 8 dava açılmış olup, hakkında şimdiye kadar toplam 64 
ay hapis cezası verilmiştir. 

Yunanistan'ın hukuk dışîbu tutumunu Türkiye'nin kabul etmesi sözkonusu değildir. Nitekim, 
tüm imkânlarımızı kullanarak, hukukî durumun ihya edilmesi için çalışmakta ve Yunanistan'ın Ba
tı Trakya Türk Azınlığının uluslararası andlaşmalardan doğan haklarına riayet etmesini sağlamak 
üzere her vesileyle, gerek üçüncü çevrelerle temaslarımızda gerek uluslararası platformlarda Batı 
Trakya Türk Azınlığının sorunlarını gündeme getirmekteyiz. 

Öte yandan, Yunanistan'ın hukuk dışı bu uygulamasının çağdaş insan hakları ve özgürlük an
layışıyla da bağdaşmadığı, bu alanda faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin raporlarıyla sabit ol
muştur. 

Bununla birlikte, bir devletin soydaşlarımızdan haklarını esirgediği gerekçesiyle bizim başka 
bir'inanca mensup olan vatandaşlarımızı haklarından mahrum bırakmamızı, başta Yüce Meclisimiz 
olmak üzere, Türk halkının geleneksel hoşgörüsünün hiçbir zaman bağışlamayacağını belirtmek is
terim. 

Erzincan Milletvekili Sayın Naci Terzi'nin Bakanlığımızca yönelttiği soru önergesi 
Soru : Patrikhanenin uluslararası faaliyetlerde bulunabilmesi için, Anayasa, Lozan Anlaşma

sı, 3335 sayı ve 26.3.1987 tarihli Yasa, 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medenî Kanununa 
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göre kurulan vakıfların eylemlerini düzenleyen 25.7.1970 tarih ve 7-1066 sayılı tüzük hükümleri
ne göre Bakanlar Kurulu izni gerekmiyor mu? 

Fener Rum Ortodoks Patriği 1 inci Bartholomeos'un Amerika Birleşik Devletlerinde bir dizi 
temas ve faaliyette bulunması için Bakanlar Kurulu kararı alınmış mıdır? 

Bartholomeos'un'sözkonusu Amerika Birleşik Devletleri temasları için alınmış bir Bakanlar 
Kurulu kararı yoksa, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nüzhet Kandemir'in Patrik onuruna bir 
yemek vermiş olması doğru mudur? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : İstanbul Rum Patrikhanesinin tüzelkişiliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla, mevzuatı
mızın vakıflar veya dernekler gibi tüzelkişileri ilgilendiren hükümleri patriklere uygulanmamakta
dır. Ancak, patriklerin yurtdışına çıkışlarının İstanbul Valiliğine bildirilmesi şeklinde bir gelenek 
yerleşmiştir ve Patrik Bartholomeos da bu kuralın gereğini yerine getirmektedir. 

Bakanlar Kurulu kararına, bir ziyaretin hükümeti temsilen yapıldığı durumlarda ihtiyaç duyul
maktadır. Dolayısıyla, Bakanlar Kurulu karan olsun veya olmasın yurtdışına gidip büyükelçilikle
rimizi veya başkonsolosluklarımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza büyükelçilerimiz ve başkonso-
loslarımızca itibar gösterilmesi Bakanlığımızın geleneklerinden biridir. Bir Türk kurumu olan Pat
rik ve Patrikhane de bu kuralın istisnasını oluşturmamaktadır. 

8. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, sekiz yıllık kesintisiz eğitimi öngören kanunun uy
gulanmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/3685) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı

larımla arz ederim. 
Mustafa Kul 

Erzincan 
4306 sayılı 8 Yıllık Kesintisiz Temel Eğitim Kanunu 16.8.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
4306 sayılı Yasanın 1 ve 6 ncı maddelerinde; "İlköğretim kurumlan 8 yıllık okullardan olu

şur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir" ifadesi yer al
maktadır. 

Yine sözkonusu yasanın 9 uncu maddesinde "5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı, 14.6.1973 tarihli 
ve 1739 sayılı 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı kanunlarda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ile 
"ortaokul" ibareleri "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiştir." ifadeleri yer almıştır. 

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar, ilgili yasanın sadece geçici I inci maddesin
deki parasal kaynaklarıyla ilgili hükümler eksiksiz olarak uygulanmasına karşın, yasanın diğer 
maddelerinde yer alan hükümlerin özellikle 9 uncu maddenin uygulanmasına yönelik herhangi bir 
gelişme sağlanamamıştır. 

Vergi tarh ve tahakkuk beyannamelerinden, SSK prim bildirgelerine, gümrük beyannamele
rinden, taşıt alım satımına, spor toto, spor loto ve sayısal loto kuponlarından, at yarışlarına, silah 
ruhsatlarından, avcılık ruhsatlarına, THY uçak biletlerinden, sermaye piyasası kurulundaki bütün 
işlemlerden, cep telefonlarından, reklam gelirlerine kadar birçok kanal ve kaynaktan 8 yıllık kesin
tisiz temel eğitim için pay alınmasına karşın, yasanın diğer maddelerindeki hükümlerin geçici 1 in
ci maddedeki hükümlerle eş zamanlı olarak uygulanmadığı görülmektedir 

1. İlkokul ve ortaokul ibarelerinin bu Yasanın çıkmasıyla birlikte "ilköğretim okulu" olarak 
değiştirilmesi gerekirken; aynı köyde, aynı beldede ve ilçede faaliyet gösteren ilkokul ve ortaokul
ların tabelaları hâlâ değiştirilmemiştir. Bu tabelalar "ilköğretim okulu" olarak ne zaman değiştiri
lecektir? 
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2. İmam Hatip okullarının orta kısımları bu Yasanın çıkmasıyla birlikte kapatılmış olmasına 

karşın, halen birçok okulda "İmam Hatip ortaokulu" tabelası asılı bulunmaktadır. Bu tabelalar "il
köğretim okulu" olarak ne zaman değiştirilecektir? 

3. Hem ortaokul, hem de ilkokul bulunan bazı köy ve beldelerde, hem ilkokul hem de orta
okul müdürü bulunmakta ve ayrı okullarda yasa çıkmadan önceki şekliyle eğitim ve öğretime de
vam edilmektedir. Bu okulların müdürlükleri ne zaman birleştirilecektir? 

4. Geçen öğrenim yılında 5 inci sınıftan mezun olup bu yıl için 6 ncı sınıfa devam etmesi ge
reken öğrencilerden özellikle köy okullarından gelenler köylerinde ilköğretim okulu olmadığı için 
6 ncı sınıfa devam edememektedirler. Bu durumda olan öğrenciler için taşıma sistemi ile eğitim 
olanağı ne zaman sağlanacaktır? 

5. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtında 8 yıllık temel eğitim yasasını uygulamamakta dire
nen ba2ı görevlilerin varlığı açıkça görülmektedir. Bu görevliler hakkında herhangi bir işlem yap
mayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25.11.1997 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3191 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 3.11.1997 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/3685-9018/9201 sayı

lı yazısı. 
Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul'un "Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitimi Öngören Kanu

nun Uygulanmasına İlişkin" yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevaplan aşağıda belirtil
miştir. 

1. 4306 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilkokul ve ortaokullar ilköğretim 
okullarına dönüştürülmüştür. Bu okulların tabelalarının değiştirilmesi işlemleri valiliklerce yapıl
maktadır. 

2. Sözkonusu Kanun gereğince 1997-1998 öğretim yılından itibaren lise ve dengi okullar bün
yesindeki ortaokulların 6 ncı sınıflarına öğrenci kaydı yapılmamaktadır. Bu okulların 6,7 ve 8 in
ci sınırlarındaki öğrenciler öğrenimlerini bu okullarda sürdürecekler, öğrenimlerini tamamladıktan 
sonra sözkonusu okullar tamamen kapanacaktır. Bağımsız imam-hatip ortaokulları bulunmamakta
dır. Bu nedenle "İmam-Hatip ortaokulu" adlı tabela yoktur. 

3. Belde ve köylerde bulunan ve şartları uygun olan okullar ilköğretim okullarına dönüştürü
lerek bir müdürlük altında birleştirilmiştir. Fizikî durumları uygun olmayan okulların ek derslik ve
ya bina yapılarak tek müdürlük altında ilköğretim okullarına dönüştürülmesi sağlanmaktadır. 

4. 1996-1997 öğretim yılında 14 656 ikinci kademe öğrencisi taşımalı ilköğretim uygulama
sına alınmış iken, bu öğretim yılında köylerde bulunan, 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencilerinden 
82 126'sı taşımalı eğitime alınarak, 8 yıllık ilköğretime kavuşturulmuştur. 

5. Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim uygulamasının yaygınlaştırılmasında Bakanlığımızın mer
kez ve taşra teşkilatındaki tüm personel istekli ve özverili olarak görev yapmaktadır. 

Arz ederim. ' 
Hikmet Uluğbay 

Millî Eğitim Bakanı 

- 7 7 -



T.B.M.M. B : 1 8 25'. 11.1997 0 : 1 
9. — Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük'ün 55 inci Hükümet döneminde verilen kredile

re ilişkin sorusu ve Devlet Bakam H. Hüsamettin Özkan'ın, yazılı cevabı (7/3690) 
> ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler Türk ekonomisinin temelini teşkil etmektedir. Ürettik
leri mamulleri pazarlamak suretiyle ekonomimize büyük katkılarda bulunmaktadır. KOBİ'ler mil
lî ekonomimiz bakımından önemli bir istihdam kapısı ve kaynağıdır. AB'ne girmek üzere yaptığı
mız mücadelede KOBİ'lerin kendilerini yenilemeleri, ürün ve hizmetlerde kalite ve standartlarını 
yükseltmeleri ve ihracat yapabilecek konuma ulaşmalarını temin etmek maksadıyla kredi ve destek 
politikaları oluşturulmuş ve uygulamaya başlanmıştı. DYP olarak 100 trilyon lirayı aşacak şekilde 
KOBİ'lerin desteklenmesine yönelik kaynak ayrılmıştı. Bugün için KOBİ'lerin en büyük sorunu 
ise kredi teminidir. KOBİ'leri daha güçlü ve verimli hale getirebilmek için kredi oranlarının artı
rılması ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılması zorunludur. Bu konularla ilgili olarak aşağı
daki sorularımın Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması ko
nusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Saffet Ankan Bedük 

Ankara 
1. 55 inci hükümet döneminde yatırım, işletme ve diğer konularda kredi almak için kaç işlet

me başvuruda bulunmuştur? Bu başvurulardan kaç tanesine ne miktarlarda kredi verilmiştir? Kaç 
işletmeye kredi verilmemiştir? Bu işletmelerin isimleri nedir? 

2. Verilen kredilerdeki kıstasınız nedir? 
3. 54 üncü hükümet döneminde KOBİ'lere sağlam kredi imkânları 55 inci hükümet dönemin

de de sürdürülecek midir? 

" T - c 

Devlet Bakanlığı 24.11.1997 
Sayı : B.02.0.004/751 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 
İlgi : 3.11.1997 tarih ve 23712 sayılı yazınız. 
İlgi yazıda belirtilen ve Saffet Ankan Bedük tarafından cevaplandırılması istenilen yazılı so

ru önergesine verilen cevap ilişiktedir. 
Bilgilerinize saygılarımla rica ederim. 

H. Hüsamettin Özkan 
Devlet Bakanı 

1. 55 inci hükümet döneminde 886 adet işletme KOBİ yatırım ve işletme kredisi talebinde bu
lunmuştur. Bunlardan 93 adet KOBİ'ye 1 158 550 499 999 TL tesis 368 818 104 000 TL işletme 
olmak üzere toplam 1 527 368 603 000 TL kredi tahsis edilmiştir. 

266 adet KOBİ başvurusu bankamızca incelemesi tamamlanarak Hazine Müsteşarlığına inti
kal ettirilmiştir. 

134 adet KOBİ'hin talebi inceleme sonucu olumsuz olduğundan değerlendirmeye alınamamış
tır. KOBİ kredisine başvuruda bulunan ve kredisi onaylanan firmalar ile kredisi uyun görülmeyen 
firmalara ilişkin detaylı bilgilerin açıklanması Bankalar Kanununun 83 üncü Maddesinde yeralan 
"Banka Sırrı" gereğince mümkün değildir. 
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2. KOBİ Kredileri 16.10.1996 tarih, 22789 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 96/8615 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.10.1996 tarih, 22803 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Başbakan
lık Hazine Müsteşarlığının 96/3 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde kullandırılmaktadır. 

3. 54 üncü hükümet döneminde KOBÎ'lere sağlanan kredi imkânları 55 inci hükümet döne
minde artarak sürdürülmektedir. 

10. — İçel Milletvekili Turhan Güven 'in, Mersin Serbest Bölge İşletici A.Ş. 'nin olağanüstü ge
nel kurulunda yönetimde yapılan değişikliğe ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin yazılı 
cevabı (7/3727) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması hususunda gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. y 27.10.1997 

Turhan Güven 
İçel 

Sorular: 
1. 17 Ekim 1997 günü Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.'de niçin Olağanüstü Genel Kuru

la gidilmiştir. Genel Kurul sonucunda Yönetim Kurulunun tamamına yakını değiştirilmiştir. Bu de
ğişikliğin asıl sebebi nedir? 

2. 7 kişilik MESBAŞ Yönetim Kurulunda anasözleşme gereği Başbakanlıktan 1, kamu kesi
minden 2 temsilcinin bulunması zorunlu iken, Yönetim Kurulunun diğer 4 üyeliğine Türkiye De
nizcilik İşletmeleri ve D.B. Deniz Nakliyat ve kamuyu temsilen bünyelerindeki çok değerli deniz
ciler ve bürokratlar olmasına rağmen bu işten anlayamayan "tek özelliği ANAP'Iı olmak olan 
ANAP İl Başkanı ve yandaşlarının seçilmesi tarafınızdan mı gerçekleştirilmiştir? Hal böyle ise, bu 
partizanca tutum ve davranışınız ne zaman son bulacaktır? 

3. Mersin Serbest Bölgesinin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde en aktif rolü oynayan, yö
netime her dönemde en az 2 üye veren hisselerin yaklaşık % 55'ine sahip olan denizci kesimine ye
ni yönetimde yer verilmemesini nasıl izah ediyorsunuz? 

T.C. . _ 
Başbakanlık 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 18.11.1997 

Sayı : SB.il/02/200/MRN-l-3650-58360 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine . 

(Kanunlar, ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
İlgi: 5.11.1997 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3727-9092/23816 sayılı yazıları. 

İlgi yazıları eki İçel Milletvekili Sn.Turhan Güven tarafından Mersin Serbest Bölgesi İşletici
si A.Ş.'nin olağanüstü genel kurulunda yönetimde yapılan değişiklikle ilgili olarak verilen soru 
önergesine ilişkin cevaplar aşağıda takdim olunmaktadır. 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak bir Anonim Şirket şeklinde kurulan MHSr 
BAŞ-Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.'nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ana-
sözleşmesine göre; genel kurulun olağan toplantıya yönetim kurulu, olağanüstü toplantıya ise, hem 
yönetim kurulu hem de denetçiler davet etmektedir. 
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Sayın Turhan Güven'in soru önergesinde bahsedilen 17 Ekim 1997 tarihli olağanüstü genel 

kurul toplantısı Türk Ticaret Kanununun 366 ncı maddesine uygun olarak şirket ortaklarının talebi 
üzerine yönetim kurulu kararıyla yapılmış bulunmaktadır. 

Şirket anasözleşmesine göre; şirketin işleri Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel kurul tarafın
dan seçilen ve yedi (7) üyeden oluşan yönetim kurulunca yürütülmekte ve yönetim kurulu üyele
rinden biri (1) Başbakan veya Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı-Başbakan 
Yardımcısı tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer ikisi (2), (A) grubu hisse senedi sahibi 
hissedarlar arasından gösterilen adaylar arasından, diğer üyeler ise (B) grubu hisse senedi sahibi 
hissedarlar arasından gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçilmektedir. 

Nitekim Bakanlığımca sözkonusu genel kurulda yönetim kurulu üyeliğine Dış Ticaret Müste
şarlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Tüzmen aday gösterilmiş, diğer yönetim kurulu üyeliklerine 
ise şirket anasözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurul üyelerince aday 
gösterilmiştir. 

Bu bağlamda, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde Bakanlığımın herhangi bir şekilde tasarru
fu sözkonusu değildir. 

Saygılarımla arz olunur. 
Dr. Işın Çelebi 

* ' Devlet Bakanı 

/ / . — Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, İstanbul-Bolluca ve İzmir-Barbaros'ta kuru
lacak S.O.S. köylerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Geınici'nin yazılı cevabı (7/3728) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bulunan sorularımızın Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan so

rumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delaletlerinizi arz ederim. 
23.10.1997 

Prof. Dr. Sacit Günbey 
Diyarbakır 

İstanbul- Bolluca ve İzmir Barbaros'ta kurulmakta olan S.O.S. köyleri ile ilgili olarak; 

1. 2828 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereği "Korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin sosyal 
hizmetler, ancak bu kanunla kurulan kurum tarafından yürütülür" denilmektedir. 

Bu sebeple bakanlığım döneminde İstanbul-Bolluca ve İzmir Barbaros'ta açılması istenilen 
S.O.S. köylerinin ilgili kanun mucibince denetiminin kurum (SHÇEK) tarafından yürütülmesi ha
linde açılmasına müsaade edileceği, aksi taktirde açılmasının mümkün olmadığı bildirilmiş, ancak 
bu uyarımıza olumsuz cevap verilmesi üzerine bakanlığım döneminde ilgili protokoller iptal edil
mişti. 

Sözkonusu köylerin açılacağını ifade ettiğinizi üzülerek basından öğrenmiş bulunmaktayım. 
Yapılan bu işlem ilgili kanuna rağmen suç teşkil etmiyor mu? 

İmam hatip liselerinin orta kısmı ile Kur'an kurslarının kapatıldığı döneminizde bu köylerin 
açılmasına izin vermenizin vebalini ve sorumluluğunu nasıl taşıyacaksınız? 

2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne maddî imkân sağlayan 
Şeyh Zayed tarafından vakfedilen İstanbul Gayrettepe'deki otel, daha önce dövizle kiraya verilmiş
ti. Ancak dönemin Genel Müdürü Bülent İlik sözkonusu protokolü iptal ederek çok düşük bir fi
yatla TL cinsinden kiralamaya dönüştürmüş, devleti ve kurumu önemli ölçüde zarara uğratmıştı. 
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Bu sebeple Bakanlığım döneminde avukat marifetiyle mahkemeye başvurulması sağlanmış, ancak 
Sayın Bülent İlik'in göreve tekrar başlar başlamaz avukatın vekâletine son verdiği doğru mudur? 
Doğruysa niçin olay kapatılmak istenmektedir? Yetimin, fakirin ve kimsesizin hakkının peşkeş çe
kilmesine izin verecek misiniz? 

3. Çocuk Esirgeme Kurumunda kıyımlara devam edilmektedir. 

Bu kıyım hangi ölçülere göre yapılmaktadır? 
Bazı memurların görevlerine son verilmektedir. Memurların görevlerine son vermenin hangi 

usullerle yapılacağı ilgili kanunda belirtilmiştir. Kanunlar hiçe sayılarak, memurların görevlerine 
son verilmesini nasıl izah edebilirsiniz? 

4. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan bakanlığım döneminde 170 bin ci
varında dar gelirli ailenin üniversitelerde okuyan çocuklarına ayda 4 milyon lira burs verilmektey
di. Öğrendiğime göre Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait burslar öğrencilere ödenme
miştir. Bu kaynağı nerede kullanacaksınız? 

5. Bakanlığım dönemindem Ekim 1996'da okulların açılma ayında 1 trilyon liralık bir kaynak, 
ilk ve orta dereceli okullarda çocuğu okuyan dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak için kullanılmıştı. Bu sene böyle bir ihtiyaç yok muydu, vardıysa neden karşılamadınız? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 21.11.1997 

Sayı: B.02.0.020-08/3086 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 

İlgi: 5.11.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3728-9117/23840 sayılı yazınız. 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Sacit Günbey tarafından Bakanlığıma yöneltilen soru önergesi 

ile ilgili cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hasan Gemici 
Devlet Bakanı 

Cevaplar 
Soru 1. 2828 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi gereği "Korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin 

sosyal hizmetler, ancak bu kanunla kurulan kurum tarafından yürütülür." denilmektedir. 
Bu sebeple bakanlığım döneminde İstanbul-Bolluca ve İzmir Barbaros'ta açılması istenilen 

S.O.S. köylerinin ilgili kanun mucibince denetiminin kurum (SHÇEK) tarafından yürütülmesi ha
linde açılmasına müsaade edileceği, aksi taktirde açılmasının mümkün olmadığı bildirilmiş, ancak 
bu uyarımıza olumsuz cevap verilmesi üzerine bakanlığım döneminde ilgili protokoller iptal edil
mişti. 

Sözkonusu köylerin açılacağını ifade ettiğinizi üzülerek basından öğrenmiş bulunmaktayım. 
Yapılan bu işlem ilgili kanuna rağmen suç teşkil etmiyor mu? 

İmam hatip liselerinin orta kısmı ile Kur'an kurslarının kapatıldığı döneminizde bu köylerin 
açılmasına izin vermenizin vebalini ve sorumluluğunu nasıl taşıyacaksınız? 

Gevap 1. Bakanlığım döneminde Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı İzmir Şubesi ta
rafından yaptırılan Barbaros Çocuk Sitesinin açılıp işletilmesi için bir protokol yapılmıştır. Barba
ros Çocuk Sitesi, Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlan Yönetmelikleri çerçevesinde Genel Mü
dürlükçe işletilecektir. Vakıf, kendi temin ettiği arsa üzerine yine kendi imkânları ile yaptığı bina-
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lan genel müdürlüğün kullanımına bırakmıştır. İddia edildiğinin aksine adıgeçen vakfa kuruluşun 
işletme ve yönetimi verilmemiştir. Kurumumuz elemanı bir müdür, iki sosyal hizmet uzmanı ve 
idarî personel ataması da yapılmıştır. '" 

Soru 2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne maddî imkân sağ
layan Şeyh Zayed tarafından vakfedilen İstanbul Gayrettepe'deki otel, daha önce dövizle kiraya ve
rilmişti. Ancak dönemin Genel Müdürü Bülent İlik sözkonusu protokolü iptal ederek çok düşük fi
yatla TL cinsinden kiralamaya dönüştürmüş, devleti ve kurumu önemli ölçüde zarara uğratmıştı. 
Bu sebeple Bakanlığım döneminde avukat marifetiyle mahkemeye başvurulması sağlanmış, ancak 
Sayın. Bülent İlik'in göreve tekrar başlar başlamaz avukatın vekâletine son verdiği doğru mudur? 
Doğruysa niçin olay kapatılmak istenmektedir. Yetimin, fakirin ve kimsesizin hakkının peşkeş çe
kilmesine izin verecek misiniz? 

Cevap 2. Adıgeçen vakfın kullanımındaki bina otel değil hastanedir. 
Kira sözleşmesi ile ilgili konuda, döneminizde mahkemeye başvurulduğuna ilişkin hiçbir bil

gi ve belge bulunmamaktadır. Ancak, kurum dışından bir avukata toplam'960 000 000 TL öden
mesini öngören bir vekâletnamenin 14.7.1997 tarihinde verildiği görülmüştür. Kurumun yeteri ka
dar avukatı olduğu da dikkate alınarak bu vekâlet iptal edilmiştir. Aynı işlem kurum avukatlarınca 
hukukî prosedür içinde izlenmekte ve kiranın günün rayicine uygun hale getirilmesi çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

Ayrıca konu daha önce 1995 yılında Başbakanlık Müfettişleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Müfettişlerince incelenip, herhangi bir soruşturmaya gerek görülmemesine karşın, döneminizde ya
pılan müraacat dikkate alınarak Başbakanlık bünyesinde yeniden incelenmeye başlanmış bulun
maktadır. . • . • 

Soru 3. Çocuk Esirgeme Kurumunda kıyımlara devam edilmektedir. Bu kıyım hangi ölçülere 
göre yapılmaktadır? 

Bazı memurların görevlerine son verilmektedir. Memurların görevlerine son vermenin hangi 
usulllerle yapılacağı ilgili kanunla belirtilmiştir. Kanunlar hiçe sayılarak, memurların görevlerine 
son verilmesini nasıl izah edebilirsiniz? 

Cevap 3. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kıyım yoktur. 
Sayın Günbey'in aynı konuda verdiği yazılı soru önergesinde, detaylarıyla ve karşılaştırmalı 

olarak açıklandığı gibi, yapılan atamalar; yargı kararlarının uygulanması, yer değişikliği talebinin, 
eş durumunun ve teftiş kurulu raporlarının değerlendirilmesi ve hizmetin gereği ihtiyacın karşılan
ması amaçlıdır. 

3377 personel hareketinin yapıldığı dönemde, kurumdan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev 
yapan Sayın Günbey'in bütünüyle hak, hukuk ve yasalar çerçevesinde yapılan personel hareketle
rini kıyım olarak tanımlanması şaşırtıcıdır. 

Kurumda hiçbrr memurun görevine son verilmemiştir. 
Kastedilen, 14.6.1997 tarihinde yapılan sınavlarda alınan bir kısım personel konusu ise; gerek

li açıklama, Sayın Günbey'in tarafından daha önceki yazılı soru önergesine verilen yanıtta tüm ay
rıntılarıyla yeral maktadır. 

Ayrıca bu konular, soru önergesinin verildiği tarihten sonra, kurumun 1998 Malî Yılı Bütçe
sinin 10.11.1997 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında Sayın Günbey 
tarafından tekrar gündeme getirilmiş ve tarafımdan tüm ayrıntılarıyla komisyonda bilgi verilmiştir. 
Bu bilgiler tutanaklarda da mevcuttur. 
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Soru 4. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Bakanlığım döneminde 170 

bin civarında dar gelirli ailenin üniversitelerde okuyan çocuklarına ayda 4 milyon lira burs veril
mekteydi. Öğrendiğime göre Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait burslar öğrencilere 
ödenmemiştir. Bu kaynağı nerede kullanacaksınız? 

Cevap 4. 1996-1997 öğretim yılında; 1 inci yarı yılda öğrenci başına 3 milyon TL, 2 nci yarı 
yılda 4 milyon TL olarak, toplam 164 bin öğrenciye verilen yüksek öğrenim öğrenci burs miktarı 
1997-1998 öğretim yılında 6 milyon TL'na yükseltilmiştir. Bu miktar, özürlü öğrenciler için öğ
renci başına 8 milyon TL olarak belirlenmiştir. 

Yine Bakanlığınız döneminde yapılan ve tarafınızdan da imzalanmış bulunan 13.9.1996 tarih 
ve 1996/10 sayılı Fon Kurulu Kararının 21 inci Maddesi gereği olarak, 1996-1997 öğretim yılının 
Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında yükseköğrenim öğrencilerine burs ödemesi yapılmamıştır. 

Halen burs başvurularının değerlendirilmesi devam etmekte olup, Aralık 1997 ayında burs 
ödemelerine başlanacaktır. Ödemeler Ekim 1997 ayından geçerli olacaktır. 

Soru 5. Bakanlığım döneminde Ekim 1996'da okulların açılma ayında 1 trilyon liralık bir kay
nak, ilk ve orta dereceli okullarda çocuğu okuyan dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaç
larını karşılamak için kullanılmıştı. Bu sene böyle bir ihtiyaç yok muydu, vardıysa neden karşıla
madınız? , 

Cevap 5. Dar gelirli ailelerin ilk ve orta dereceli okullarda okuyan çocuklarına Bakanlığınız 
dönemini kapsayan 1996-1997 öğretim yılında 1 trilyon TL'lık eğitim yardımı yapıldığı iddia edil
mektedir. Kayıtlarımızın incelenmesi sonucu bu tutarın 653 milyar 671 milyon TL olduğu tespit 
edilmiştir. Buna karşılık; 

1. 1997-1998 öğretim yılında fondan 2.5 trilyon TL kaynak aktarılmış olup, bu tutar öğrenci
lerin kitap, kırtasiye, giyim ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması için toplam 927 adet Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Vakfına, nüfus ve gelişmişlik kriteri esas alınarak gönderilmiştir. 

2. Ayrıca; J997-1998 öğretim yılında taşımalı ilköğretim kapsamındaki muhtaç öğrencilerin 
öğle yemeği bedelleri de fondan karşılanmaktadır. • 

Bu kapsamda; 
a) Öğrencilere öğle yemeği verilmek üzere kurulacak yemekhanelerin demirbaş ihtiyaçları ve 

personel giderleri ile ilgili olarak toplam 48.1 milyar TL destek verilmiştir. 
b) Bakanlığınız döneminde öğle yemeği için ayrılan toplam kaynak 34 492 öğrenci için 242 

milyar 929 milyon TL iken; 
1997-1998 öğretim yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından gelen talepler 

doğrultusunda ilk etapta 109 669 öğrenciye öğle yemeği verilmesi için 3 dilim halinde gönderil
mek üzere fondan 1 trilyon 801 milyar 915 milyon liralık kaynak ayrılmış ve 1 inci dilim olarak 
602 milyar 203 milyon lira gönderilmiştir. Öğretim yılı sonuna kadar ayrılan kaynağın tamamı gön
derilecektir. Gelen talepler doğrultusunda bu tutarın artması beklenmektedir. 

Sonuç olarak, öğrencilere yapılan eğitim yardımı toplam olarak 4 trilyon 350 milyar 015 mil
yon TL'na ulaşmaktadır. 

Buna ilaveten; 
Geçen yıl yoksul ailelere yakacak yardımı için Bakanlığınız döneminde ayrılan 1.5 trilyonluk 

kaynağa karşılık bu yıl 2.5 trilyon TL ayrılmıştır. 
Yakacak yardımı için ayrılan 2.5 trilyon lira ısı katsayısı, nüfus ve sosyal gelişme endeksi kri

terleri gözönünde bulundurularak hesaplanmış ve tamamı gönderilmiştir. 
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12. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'in, Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. 'nin ola

ğanüstü genel kurulunda yönetimde yapılan değişikliğe ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/3736) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 28.10.1997 
Ömer Naimi Barım 

Elazığ 
1. 17 Ekim 1997 tarihinde Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Olağanüstü Genel 

Kurulun seçiminde tarafsız kalınmadığı, yönetim kurulunu oluşturan yedi kişiden dört kişinin böl
ge milletvekillerinin pakını oldukları ve parti yönetiminde oldukları doğru mudur? 

2. MESBAŞ Yönetim Kuruluna seçilen bu kişiler, ilgili olduğu konu hakkında yeterli bilgiye 
sahipler midir? Uluslararası öneme sahip dünya ülkeleriyle bağlantısının hemen hemen hepsi deniz 
yoluyla gerçekleşen ve Mersin Serbest Bölge Yönetiminde konu ile ilgili olarak uzman biri var mı
dır? Yıllık kârı yaklaşık bir milyar dolar civarında olan bir kuruluşun kârını ve hizmet kalitesini dü
şürmemek için Bakanlık olarak girişimleriniz sözkonusu mudur? 

T . C . < • • 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 25.11.1997 

Sayı: B 14 0 HKM 0 00 00 01/BD-2333 
T.C. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

İlgi : 18.11.1997 tarih ve 9431 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız ekinde yeralan Esas No : 7/3736, Evrak Kayıt No : 9136/023869 sayılı 

yazı ile Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım tarafından yazılı olarak cevaplandırmam istenen so
ru önergesi incelenmiştir. • 

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun uygulanması amacıyla çıkarılan, 10.3.1993 tarih ve 
21520 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Bakanlığı
mıza bu kanunun uygulanmasında herhangi bir görev ve yetki atfında bulunulmamıştır. 

Sözkonusu yönetmelik hükümlerinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu ba
kan tarafından yürütüleceği bu yönetmeliğin 61 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır. 

Bu nedenle adıgeçen milletvekilinin sorusu cevaplandırılamamıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Yalım Erez 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

13. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Belediyesine ve Karaman'daki ilçe ve bel
de belediyelerine yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı ce
vabı (7/3752) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . ' . 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.10.1997 
Zeki Ünal 
Karaman 
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Yıllar itibariyle bugüne kadar Karaman İl belediyesine, Karaman'a bağlı ilçe ve belde beledi

yelerine yapılan yardımların ayrı ayrı nakit olarak miktarları ne kadardır? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 25.11.1997 
Sayı : B.07.0.BMK.011.013.600/25102 

Konu : Yazılı soru önergesi ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 18.11.1997 tarih ve KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0.10.00.02-
9433 sayılı yazıları. 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın 7/3752 esas no'Iu yazılı soru önergesinde yeralan 
soruya ait bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

ZekeriyaTemizel 
Maliye Bakanı 

Karaman İli Belediyelerine Yapılan Yardımlar 

(1990-1997) 

Yılı 

1990 
1991 . 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997(1) 

Yapılan 
yardım miktarı 

(TL) 
207 200 000 
65 000 000 
745 000 000 
2 975 000 000 
3 225 000 000 

.'. 18 550 000 000 
36 000 000 000 
48 200 000 000 

14. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Meteoroloji İstasyonunun personel ih
tiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara'nın yazılı cevabı (7/3792) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Erzincan Meteoroloji İstasyonu şehir merkezinde olup; Erzincan havaalanının faaliyete geç
mesiyle birlikte, havaalanında ikinci bir istasyon oluşturabilecek rasat yapılmaya başlanılmıştır. 

Havaalanı, 3 üncü Ordu Komutanlığı, Hava Alay Komutanlığı ve DHMİ Meydan Müdürlüğü 
tarafından kullanılmakta olup; alanda yapılan hava rasatları büyük önem taşımaktadır. 

(!) 31.10.1997 tarihi itibariyledir. 
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Her iki meteoroloji istasyonunun verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için 16 teknik eleman, 2 

idarî olmak üzere 18 personele ihtiyaç duyulmaktadır. 

1. Erzincan Meteoroloji istasyonunun daha etkin ve güvenilir hizmet verebilmesi için ihtiyaç 
duyulan personel eksikliğini tamamlamayı düşünüyor musunuz? 

2. Sözkonusu personel ihtiyacı ne zaman ve hangi yöntemle giderilecektir? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 25.11.1997 ' 
Sayı: B.02.0.016/201/00498 

Konu : Erzincan Meteoroloji İstasyon 
Müdürlüğü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 

İlgi: 18.11.1997 gün ve KAN.KAR.MD:A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/37926590/18111 sayılı ya
zınız. 

1. Erzincan Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünde halen; 5'i bu yıl atanmış olan 11 teknik ele
man görev yapmaktadır. Bu sayı hizmetin gerçekleştirilmesi için şimdilik yeterli bulunmaktadır. 

2. Havaalanlarımızda verilecek hizmetin zamanında ve en üst kalitede olması zorunluluğu ve 
bu "kalitedeki bir hizmetin özel olarak yetiştirilmiş ve eğitilmiş personel tarafından yürütülmesi ge
rekmektedir. Bu anlamda; Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Anadolu Meteoroloji Meslek 
Lisesi tek eleman kaynağı olmaktadır. 

Zor şartlar altında hizmet verilen havaalanlarımızdan biri durumunda bulunan Erzincan Mete
oroloji İstasyonumuzun personel mevcudu önümüzdeki yıllarda imkânlar dahilinde artırılmaya ça
lışılacaktır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Dr. Burhan Kara 
Devlet Bakanı 
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Antalya Milletvekili Hayri Doğan ve 58 Arkadaşının, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini Yasalara Aykırı Olarak Görevden Aldığı, 

Yerlerine Partizanca Atamalar Yaparak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa 
R. Taşar Hakkında Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergeye Verilen Oyların 

Sonucu: 

Kabul edilmemiştir: 

ADANA 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengi 1 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı , 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemal ettin Lafçı 

Üye Sayısı 

Kullanılan Oy 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 

Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenlerj 
ANKARA 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet'Bilge 
Ömer Ekinci 
Ünal Erkan 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolguı 
Hayri Doğan 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
İsmail Özgün 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 

550 

476 

209 
264 

1 
1 
1 

73 
2 

ı 

1 

BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Necmi Hoşver , 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlıı 
BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikar Gazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
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DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Giinbey 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Süleyman Metin Kalkan 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Azmi Ateş 

B : 1 8 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Hayri Kozakçıoğlu 
Ali Oğuz 
Mehmet Ali Şahin 
Osman Yumakoğulları 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Sabri Tekir 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çil sal 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül ' 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
A. Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 

25 .11 .1997 O : 1 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
İsmail Karakuyu 
Metin Perl i 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Can bay 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
MARDİN 
Fehim Adak 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 
Nedim İlci 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergıın Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
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T.B.M.M. 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT ' 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmetin Gevheri 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Akyut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyiikyılmaz 
Tuncay Karaytuğ 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Celal Topkan 
AFYON 
H.. İbrahim Özsoy 
Yaman Töriiner 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Gökhan Çapoğlu 

B : 18 25 . 
Zülfikar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdiilkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgiin 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 

(Reddedenler) 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Eşref Erdem 
Agâh Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 

- 89 -

11.1997 O : 1 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kâzım Arslan • 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

BALIKESİR 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 



T.B.M.M. 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
ÇORUM 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Muzaffer Arslan 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
ERZİNCAN 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

B : 18 25 .11 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Atilla Sav 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Oya Araslı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemi han Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Ziya Aktaş 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
AhatAndican 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Algan Hacaloğlu 
Cefi Jozef Kamhi 
Yılmaz Karakoyunlu 
A. Cavit Kavak 
A. Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Necdet Menzir 

1997 0 : 1 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Al tan Öymen 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Zekeri ya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Rüştü Saraçoğlu 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Ali Şahin -
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İbrahim Yılmaz 
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T.B.M.M. 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İifan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Al kan 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Ayhan Fırat 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Ankan 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
Lale Aytaman 

B : 1 8 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Al i şan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçm 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Mahmut Işık 

(Çekimser) 
RİZE 
Şevki Yılmaz 

25.11.1997 0 : 1 
ŞANLIURFA 
Seyyit Eyüpoğlu 
Eyyiip Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Enis Sülün 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan < 
YOZGAT 
Lütfullah Kayalar 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Osman Mümtaz Soysal 

(Mükerrer Oy) 
AYDIN 
İsmet Sezgin (RED) 
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T.B.M.M. B : 1 8 25.11.1997 O 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Erol Çevikçe 
Orhan Kavuncu 
ANKARA 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Mehmet Göl han 
Şaban Karataş 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arif Ağaoğlu 
AYDIN 
Nahit Menteşe 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BOLU 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURSA 
Ali Osman Sönmez 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Başkan V.) 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Başkan V.) 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Seyyit Haşim Haşimi 
Yakup Hatipoğlu 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Erdal Kesebir 

BURSA 

(Geçersiz Oy) 
KONYA 
Lütfi Yalman (KABUL) 

(Oya Katılmayanlar) 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ESKİŞEHİR 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Hikmet Çetin (Başkan) 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
İSTANBUL 
Tayyar Altıkulaç 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Metin Işık 
Ercan Karakaş 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Korkut Özal 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Ali Topuz 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Hasan Denizkurdu 
Şükrü Sina Gürel (B.) 
Ahmet Piriştina 
Ufuk Söylemez 
KAYSERİ 
İsmail Cem(B.) 
Recep Kırış 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
İsmail Kalkandelen 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 

(Açık Üyelikler) 

KÜTAHYA 
Emin Karaa 
MALATYA 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Ayseli Göksoy 
Yahya Uslu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Sabahattin Yıldız 
ORDU 
Mustafa Hasan Öz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
SAMSUN • 
Nafiz Kurt 
SİVAS 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
YOZGAT 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Necmetttin Aydın 
Hasan Gemici (B.) 

KIRŞEHİR 

- 9 2 



Yasama Yılı: 2 

(S. Sayısı :345) 

İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 Arkadaşının, Doğal 
Afetlerde Meydana Gelen Can ve Mal Kaybını En Aza İn
dirmek İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İliş
kin Önergesi ve (10/58) Esas Numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 
1995 yılının sonlarına doğru, İstanbul'da sel felaketi, Senirkent'te selle birlikte heyelan, Dinar 

depremi ve İzmir sel felaketi, adete faciaya dönüşmüştür. Büyük maddi ve manevi kayıplarla top
lumumuzda acı iz bırakmıştır. Yurdumuzda bugüne kadar meydana gelmiş doğal afetlerin neden
leri ye çözümleriyle ilgili gerekli önlemlerin alınması için Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri gereğince bir meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Atilla Mutman Erdal Kesebir Necdet Tekin 
İzmir Edirne Kırklareli 

Mustafa Karslıoğlu Halil Çalık Mustafa Güven Karahan 
Bolu Kocaeli Balıkesir 

Zekeriya Temizel Hikmet Uluğbay Metin Şahin 
İstanbul Ankara Antalya 

Gökhan Çapoğlu '' 
Ankara 

Yurdumuzun bir çok yöresinde kentleşme, sanayileşme gibi konularda yeni problemlerle ve 
zaman zaman afetlerle karşılaşılmaktadır. En çok kayıp verdiren doğal afet türleri deprem ve su 
baskınıdır. Son yıllarda, bu doğal afeüer, ülkemizde çok sık yaşanmış, ölümlere, yaralanmalara ve 
büyük maddi zararlara sebep olmuştur. 1995 yılının sonlarına doğru, İstanbul'da sel felaketi, Se
nirkent'te selle birlikte heyelan, Dinar depremi ve İzmir'de sel felaketi, adeta faciaya dönüşmüştür. 
Büyük maddi ve manevi kayıplarla toplumumuzda acı iz bırakmıştır. 

Meydana gelen şiddetli yağışlar ve deprem doğal olaylardır. Ancak can kaybı, ve maddi zara
rın aşırı büyüklüğünün sorumlusu bizleriz. Nitekim, ülkemizde yaşanan büyük iç göçler neticesin
de, arazi ve doğa yaralanması, erozyon, çarpık yapılaşma, alt yapı eksiklikleri, aşırı betonlaşma, 
deprem bölgelerine özgü sağlıklı yapılaşmanın olmaması, dere yataklarının ıslah edilmemesi, mal
zeme kalitesizliği gibi nedenler bu olaylara yol açmıştır. 

İzmir'de yaşanmış sel felaketinin sebep olduğu aşırı kayıpların nedenlerini araştırmak amacıy
la Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümünden bir grup bilim adamı, bir bilimsel ça
lışma ortaya koymuştur. Bu raporda, zaman içerisinde gerekli önlemler, yerel ve merkezi yönetim
lerce alınmadığı takdirde benzeri felaketlerde daha büyük kayıpların yaşanabileceği vurgulanmıştır. 

Dönem: 20 

T.B.M.M. 
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Raporda ayrıca, selden sonra dere içlerindeki evlerin, sahipleri tarafından tekrar, onarılmaya 
başlanmış olmasına değinilmiş, ve hiçbir yetkilinin bu durumu engellememesi çok anlamlı ve ümit 
kinci bulunmuştur. 

İşte bu örnek göstermektedir ki, yapılan bütün yanlışlıkların ve acı kayıpların kaynağında, kül
tür ve eğitim eksiklikleri yatmaktadır. 

Kentlerimizde sağlıklı, güvenli, adil, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir yerleşim sistemi oluştur
mak, ev sahipliği yaptığımız HABÎTAT II konferansının temel hedefidir. 

İyi bir çevre bilinci ile sel felaketinden, depreme kadar her türlü doğal afetin tanıtılması, bun
larla karşılaşıldığında en az zararla atlatılabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Bundan sonra da aşın yağışlar ve depremler zaman zaman yaşanacaktır. Bunu önlemek müm
kün değildir. Ama bu afetlerden gerekli sonuçlar çıkanlırsa aynı acılar bir daha yaşanmayacaktır. 

Yurt sathında "yerleşim ve yapılaşmalan" sağlıklı bir düzen içine sokmak, bundan sonra ya
şanabilecek afetlerde, can kaybı ve maddi zaran en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak, mer
kez ve yerel yönetimlerden kaynaklanan sorunlan incelemek, araştırmak, çözümleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir meclis araştırma
sı açılması saygıyla arz ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(10158) Esas Numaralı 
Araştırma Komisyonu 20.6.1997 

EsasNo.:A.01.1.GEÇ.10/58-72 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 Arkadaşının, doğal afetlerde meydana gelen can ve mal 

kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarıca kurulan (10/58) Esas Numaralı Meclis Araştırma
sı Komisyonu yaptığı araştırma sonucunda düzenlediği rapor ve ekleri ilişikte sunmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılanmla. 

. ' - , / ' Atilla Mutman 
İzmir 

BAŞLANGIÇ: 

Demokratik Sol Parti İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 8 arkadaşı 8.4.1996 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdikleri önerge ile; 

Doğal afetlerde meydana gelen can Ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasını arz ve talep etmişlerdir. (Ek. 1, Ek.2) 

KOMİSYON KURULUŞU : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Dönem Yasama Yılı 48 inci birleşimi olan 21.1.1997 

tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında; Atilla Mutman ve 8 arkadaşının "Doğal Afetlerde 
Meydana Gelen Can ve Mal Kaybını En Aza İndirmek için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlen-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 345) 
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mesi" amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge okunmuş, önerge ile ilgili görüş
meler yürütülmüş, 479 Karar sayılı karar ile "Doğal Afetlerde Meydana Gelen Can ve Mal Kaybı
nı En Aza İndirmek İçin Alınması Gereken Tedbirleri" araştırmak amacıyla bir Meclis Araştırma
sı Komisyonu Kurulması, Komisyonun 9 üyeden oluşmasına, Komisyon çalışma süresinin Başkan, 
Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğin
de Ankara dışına da çıkılmasına karar verilmiştir. (Ek.3) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4.2.1997 tarihli 54 üncü birleşiminde yapılan seçim sonu
cunda; Doğal Afetlerde Meydana Gelen Can ve Mal Kaybını En Aza İndirmek İçin Alınması Ge
reken Tedbirleri araştırmak amacıyla kurulan (10/58) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu 
üyeliklerine, 484 Karar sayılı kararla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan 5 partiden 
Refah Partisinden Afyon Milletvekili Osman Hazer, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya, İzmir 
Milletvekili İsmail Yılmaz, Anavatan Partisinden Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya, İzmir Mil
letvekili Işın Çelebi, Doğruyol Partisinden Hatay Milletvekili Abdülkadir Akgöl, İzmir Milletveki
li Turhan Annç, Demokratik Sol Partiden İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve Cumhuriyet Halk 
Partisinden İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur seçilmişlerdir. (Ek.4) 

Komisyon üyelerinin kendi aralarında yaptıkları toplantı sonunda İzmir Milletvekili Atilla 
Mutman Başkanlığa, Afyon Milletvekili Osman Hazer Başkan Vekilliğine, İzmir Milletvekili Ali 
Rıza Bodur Sözcülüğe, İzmir Milletvekili İsmail Yılmaz Kâtip üyeliğe seçilmişlerdir. Seçim sonu
cu 20.2.1997 tarihli yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilmiştir. (Ek. 5) 

KOMİSYON SÜRESİ: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 21.1.1997 tarihinde yaptığı 48 inci birleşiminde 479 sayılı "Do

ğal Afetlerde Meydana Gelen Can ve Mal Kaybını En Aza İndirmek için Alınması Gereken Ted
birlerin Belirlenmesi Amacıyla" bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin kararı ile ko
misyonun çalışma süresini 3 ay olarak belirlemiştir. (Ek.5) Ancak, bu görev süresi Genel Kurulun 
15.5.1997 tarihli 94 üncü birleşiminde aldığı 498 sayılı kararla 22.5.1997 tarihinden itibaren 1 ay 
uzatılmıştır. (Ek. 6) 

TANIM: 
En genel tanımla insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal 

yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, tek
nolojik veya insan kökenli olaylara afet denilmektedir. 

Ülkemiz jeolojik ve topoğrafik yapısı ve iklim özlükleri nedeniyle büyük can ve mal kayıpla
rına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan ülkelerin başında gelmektedir. 

Ülkemizde etkili olan doğal afetleri önem sırasına göre, depremler, heyelanlar, su baskınları, 
kaya düşmeleri, yangınlar, çığ, fırtına, yeraltı suyu yükselmeleri gibi meteorolojik kökenli ve diğer 
afetler olarak sıralamak mümkündür. 

Son 60 yıl içersinde doğal afetlerin yol açtığı yapı hasarları istatistikleri dikkate alındığında, 
hasarın % 62'sinin depremler, % 15'inin heyelanlar, % 12'sinin su baskınları, % 5'inin kaya düş
meleri, % 4'ünün yangınlar ve % 2'sinin çığ, fırtına vb. gibi meteorolojik kökenli ve diğer afetler 
nedeniyle meydana geldiği görülmektedir. 

Bu nedenle de ülkemizde doğal afet denilince akla öncelikle depremler gelmektedir. Yurdu
muz yeryüzünün en aktif deprem kuşaklarından birisi olan Akdeniz-Alp-Himalaya deprem kuşağı 
içerisinde bulunmaktadır. 

Son 96 yıl içerisinde ülkemizde kayıtlara geçen, hasar yapan 128 deprem olmuş ve bu deprem
ler nedeniyle 65 bin yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Yine bu depremler nedeniyle 125 bin yurt
taşımızın yaralandığı ve 510 bin yapının yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü tahmin edilmektedir. 
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Halen yürürlükte olan deprem bölgeleri haritası esas alındığında ülkemiz topraklarının % 
96'sının farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içersinde olduğu ve nüfusumuzun % 
98'inin bu bölgelerde yaşadığı görülmektedir. 

Bu bölgelerin % 66'ı ise aktif fay zonlarıdır veya daha açık bir ifade ile her an büyük deprem
ler olması beklenen bölgelerdir ve nüfusumuzun % 70'i bu bölgelerde yaşamaktadır. Nüfusu 1 000 
000'dan fazla 17 ilimizden l l ' i de bu bölgede bulunmakta olup, ülkemizdeki 80 ilden 56'sı (% 70) 
da bu bölgededir. Büyük sanayii tesislerimizin % 75'i bölgelerde kurulu bulunmaktadır. 

Depremlere ilave olarak, ülkemizin Karadeniz ve Marmara Bölgeleri yoğun heyelanların, Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ise, yoğun çığ, heyelan ve kaya düşmelerinin yaşandığı böl
geler olarak dikkati çekmektedir. 

Yine son 60 yıllık istatistikler ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin yol açtığı doğrudan 
ekonomik kayıpların, her yıl Gayri Safı Millî Hasılamızın % l'i mertebesinde olduğunu göstermek
tedir. Bu kayıplara stok kaybı, üretim kaybı, işsizlik kaybı, pazar ,kaybı, fiyat artışları vb. dolaylı 
ekonomik kayıplar da eklendiğinde, toplam ekonomik kayıplar Gayri Safi Millî Hasılanın % 3-
4'üne kadar ulaşabilmektedir. 

Özetlemek gerekirse ülkemizin, başta depremler olmak üzere heyelanlar, su baskınları çığ ve 
kaya düşmeleri, yangınlar ve erozyon gibi afetlerle çok yoğun olarak karşı karşıya kalan ülkelerin 
başında gelmektedir. 

TÜRKİYE'DEKİ AFET MEVZUATI VE TARİHÇESİ: 
Yazılı tarihin başlangıcından itibaren Anadolu topraklarının büyük deprem afetlerine maruz 

kaldığı ve Pamukkale (Hierapoliş), Truva, Efes örneklerinde olduğu gibi bazı medeniyetlerin tarih 
sahnesinden silindiği veya yerlerinin değiştiğine dair bir çok örnek bulunmaktadır. 

Muhakkak ki, bu yer değiştirmelerde o günkü otoritelerin deprem zararını azaltma konusunda 
almış oldukları kararlar etkili olmuştur. 

Bu nedenle ülkemizde doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması konusundaki çalış
maları tarihsel bir bakış açısı içerisinde özetlemekte yarar görülmektedir. 

Ülkemizde doğal afet zararlarının azaltılması konusundaki çalışmaları önemli politika değişik
likleri göstermesi açısından aşağıdaki üç dönem incelemek mümkündür. 

1. 1944 yılı öncesi, 

2. 1944-1958 yılları arası, 

3. 1958 yılı sonrası, 

1944 YILI ÖNCESİ: 
Doğal afetler ve özellikle depremlerden etkilenen insanlara yardım etmek geleneği çok eski ta

rihlere kadar uzanmaktadır. Bu konudaki ilk yazılı örnek 14 Eylül 1509 yılında meydana gelen İs
tanbul depreminde görülmektedir. 13 bin insanın öldüğü rivayet edilen ve 109 cami ve 1Û47 yapı
nın yıkıldığı bilinen bu depremden sonra zamanın Osmanlı Padişahı II nci Beyazıt çıkardığı bir fer
manla, yeniden ev yapmak amacıyla aile başına 20 altın bağışta bulunmuştur. 

Yine bu fermanla, harap olan Başkentin yeniden imarı için 50 bin usta görevlendirilmiş ve 14-
60 yaşları arasındaki erkeklerin inşaat işlerinde çalışmaları emredilmiş, deniz kenarındaki dolgu ze
minler üzerinde ev yapmak yasaklanmış ve ahşap karkas (bağdadi) ev yapımı teşvik edilmiştir. 

Bu fermanın çıkarılmasını müteakip İstanbul'da 6 ay gibi kısa-bir süre içerisinde 2 000 yeni 
yapı yapılmış ve bazı camiler onarılmıştır. 
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Osmanlı İmparatorluğu döneminde meydana gelen büyük afetlerde halka padişah fermanları 
ile acil yardım ve konut yardımı yapıldığına dair başka örneklerde verilebilir. Ancak, tüm bu yar
dımlar doğal afet zararlarının, afetler olmadan önce azaltılması çalışmaları ile ilgili olmayıp, afet
ler olduktan sonra yapılan yara sarma çalışmaları olarak devam edegelmiştir. 

Bu dönemde şehirleşme ve yapılaşmaları'bazı kurallara bağlama ihtiyacı ilk kez 1848 yılında 
duyulmuş ve o yıl çıkarılan "Ebniye Nizamnamesi" ile yalnız İstanbul içerisinde yapılaşmalara ba
zı esaslar getirilmiştir. Daha sonra 1877 yılında çıkarılan bir nizamname ile uygulama İmparator
luk sınırları içerisindeki tüm belediyelere yaygınlaştırılmıştır. 

1882 yılında çıkarılan Ebniye Kanunu ile de, belediye teşkilatı olan yerlerde, alt yapılar ve yol
ların düzenlenmesi konusu da, yapılarla birlikte esaslara bağlanmıştır. 

Cumhuriyet döneminde yerleşme ve yapılaşmalara yeni esaslar getirilmesi 1923 yılında Tür
kiye Cumhuriyeti'nin ilk hükümetinde Mübadele, İmar ve İskân Bakanlığının kuruluşu ile başla
mış, ancak ilk kuruluş yılında göçmen mübadelesi ve iskânı görevlerini üstlenen bu Bakanlık bir 
yıl sonra kaldırılmıştır. 

1930 yılında yürürlüğe giren 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere yerleşme ve yapı
laşmalarla ilgili denetim görevi ile ihtiyaç sahipleri için konut inşa ettirmek görevi de verilmiştir. 

1933 yılında yürürlüğe giren 2290 Sayılı Belediye Yapı ve Yollan Kanunu ile de Osmanlı İm
paratorluğu döneminden beri uygulanmakta olan Ebniye Kanunu 4-5 maddesi dışında tamamen de
ğiştirilmiş ve şehirlerin imar planlarının hazırlanması, yeni yapılacak yapılar, yollar, ruhsat alınma
sı, fenni mesuliyet, yapı denetimi konularına çağın şehircilik anlayışına uygun olarak yeni esaslar 
getirilmiştir. Daha sonraki dönemlerde çıkarılan imar kanunlarının ana esasını oluşturan bu Kanun
la, yerleşme ve yapılaşmaların sağlık, fen ve sanat kurallarına uygun hale getirilmesi amaçlanmış
tır. Her ne kadar yasada doğal afet zararlarının azaltılması konularında doğrudan hükümler bulun
masa da, bu yasanın yerleşme ve yapılaşmalara yeni esaslar getirdiği için, dolaylı olarak doğal afet 
zararlarının azaltılması çalışmalarına yardımcı olduğu söylenebilir.. 

1933 yılında yürürlüğe giren Belediye Yapı ve Yollan Kanununun altı yıllık uygulanmasında 
görülen aksaklıklan ortadan kaldırmak, meydana gelen doğal afetlerle ilgili Kızılay, İçişleri Bakan
lığı vb. gibi teknik olmayan kuruluşlar eliyle yürütülen yardım çalışmalannı bir esasa bağlamalc 
üzere 1939 yılında 3611 Sayılı Kanunla Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş Kanunu değiştirilmiş ve yu
karıda sayılan işlerle ilgili görevler Yapı ve İmar İşleri Reisliği adı altında yeniden düzenlenen bi
rime verilmiştir. 

26 Aralık 1939 yılında ülkemizde son yüzyılın en büyük depremi olan Erzincan depreminin 
meydana gelmesi ve bu depremde 32962 kişinin hayatını kaybetmesi ve 116720 yapının yıkılması 
veya ağır hasar görmesi üzerine o günkü Cumhuriyet Hükümeti bazı yasal düzenlemeler yapma ih
tiyacı duymuş ve ilk kez 17 Ocak 1940 tarihinde 3773 Sayılı Erzincan'da ve Erzincan Depremin
den Müteessir Olan Mıntıkalarda Zarar Görenlere Yapıİacak Yapılar Hakkında Kanun çıkarılmış
tır. 

İlk kez bu Kanunla, depremden etkilenen yörelerdeki vergi mükelleflerinin tüm vergileri ter
kin edilmiş, memur ve diğer çalışanlara 3 maaş tutarında avans verilmesi öngörülmüş ve evleri yı
kılan veya kullanılamayacak hale gelen kişilere ücretsiz arsa verilmesi ve yapı malzemesi yardımı 
yapılması esasları benimsenmiştir. 

Daha sonra aynı yıl içerisinde Erzincan'ın yeni yerleşim yerinde Belediyesine istimlâk yetki
si yeren 3908 Sayılı Kanun ile bütçeye fevkalâde Ödenek ekleyen, mahkûmların cezalarını affeden, 
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bölgeye yapılacak taşımalarda ücret indirimi getiren, yurt dışından bölge için gönderilen yardım 
malzemelerine gümrük vergisi ve diğer harçları kaldıran kanunlar çıkarılmıştır. 

1941, 1942 ve 1943 yıllan içerisinde ülkemizin bir çok yöresinde yoğun su baskınlannın ya
şanması üzerine, 14 Ocak 1943 tarihinde 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlanna Karşı Ko
runma adı altında yeni bir kanu çıkarılmıştır. Bu kanunla cumhuriyet döneminde ilk kez, su baş
latılan afetine karşı, afetler olmadan önce alınacak tedbirler belirlenmiş ve afet sırasında yapılacak 
çalışmalara yeni esaslar getirilmiştir. 

- 1944-1958 YILLARI ARASI: 
1939-1944 yıllan arasında 26 Aralık 1939 büyük Erzincan depremi ile başlayıp, ortalama ola

rak 7 ay gib kısa aralıklarla meydana gelen Niksar-Erbaa, Adapazan-Hendek, Tosya,Ladik ve Bo-
lu-Gerede depremleri de 43 319 kişinin ölmesi, 75 000 kişinin yaralanması ve 200 bin civannda 
yapının yıkılması veya kullanılamaz hale gelmesi üzerine o günün Cumhuriyet Hükümeti, deprem 
olayanım doğurduğu sonuçlann yalnızca yıkılanın yerine yeni ev yaparak çözülemeyeceğini ve ül
kemizde mutlaka deprem zararlannın azaltılması konusunda bazı çalışmalar yapılması gerektiği 
karanna varmış ve 18 Temmuz 1944 tarihinde 4623 Sayılı Yer Sarsıntılanndan Evvel ve Sonra Alı
nacak Tedbirler Hakkında Kanun çıkanlmıştır. 

Ana hatlanyla; ülkenin nerelerinin deprem tehlikesine sahip olduğunun tespit edilmesi ve ya
yımlanması, bu bölgelerde yapılacak yapılar için bazı özel kuralların deprem yönetmelikleri halin
de yayımlanması ve uygulanması zorunluluğu, her il ve ilçede acil yardım ve kurtarma programla-
nnın önceden hazırlanması, belediyelerin yeni geİişme alanlarında jeolojik etütler yapılmasının zo
runlu hale getirilmesi gibi zarar azaltıcı önlemleri depremler olmadan önce almayı zorunlu kılan bu 
kanun, aym zamanda depremler sırasında yapılacak işlemleri, yönetici ve halkın görev ve sorum-
luluklannı da esasa bağlamıştır. Daimi iskân çalışmalan ise bu kanunda yer almamış ve bu konu
nun çözümü için eskiden olduğu gibi, doğal afete uğrayan bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına 
bağlı olarak ayn ayrı afet yardımı kanunlan çıkarma yolu tercih edilmiştir. 

Ülkemizde gerçek anlamda doğal afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar bu kanun
la başlamıştır. Bu kanunun çıkanldığı yıllarda benzer yasalara sahip olan, 1924 yılında çıkardığı bir 
kanunla Japonya, 1933 yılında çıkardığı bir kanunla Amerika Birleşik Devletleri ve 1940 yılında 
çıkardığı bir kanunla İtalya dışında benzer kanunu olan başka bir ülke bulunmamaktadır. 

Nitekim bu kanun geYeğince Bayındırlık Bakanlığı ilgili üniversitelerde işbirliği yaparak, 
1945 yılında Türkiye'nin ilk deprem bölgeleri haritası ile Türkiye Yer Sarsıntısı Bölgeleri Yapı 
Yönetmeliği, bugünkü adıyla Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik hazır
lanmış ve uygulanması zorunlu bir yönetmelik olarak yürürlüğe konmuştur. 

1953 yılında Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği bünyesinde bir deprem bürosu 
kurulmuştur. Daha sonra 1955 yılında bu büro DE-SE-YA (Deprem-Seylap-Yangın) şubesi haline 
getirilmiş ve doğal afet zararlarının azaltılması çalışmaları bu şube tarafından yürütülmeye başlan
mıştır. ' 

Bayındırlık Bakanlığının Su İşleri Reisliği, aynı yıl (1953) çıkarılan 6200 Sayılı Kanunla, 
"Yerüstü ve Yeraltı Sularının Zararlarını Önlemek ve Bunlardan Çeşitli Yönden Yararlanmak" 
amacıyla, Bayındırlık Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği olan, katma bütçeli Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü haline getirilmiştir. 

1950'li yılların ortalarından itibaren gittikçe yoğunlaşan sanayileşme, göç ve şehirleşme hare
ketleri, şehirlerimizde olumsuz gelişmelere yol açmış ve 1933 yılında çıkarılmış olan "Belediye 
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Yapı ve Yollar Kanunu" yerleşme ve yapılaşmaların denetimi açısından yetersiz kalmaya başlamış
tır. Bunun üzerine 1956 yılında zamanına göre hayli ileri sayılan 6785 Sayılı İmar Kanunu çıkarıl
mıştır. Bu kanunla yerleşme yerlerinin belirlenmesi sırasında doğal afet tehlikesinin ortaya çıkarıl
ması vefenni mesuliyet sistemi ile yapı denetimi sağlanması konularına önem ve öncelik verilmiş
tir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, ülkede önemi gittikçe artan imar, konut ve afet po
litikalarının Bayındırlık Bakanlığı gibi aşırı yoğun görevlerle görevlendirilmiş bir Bakanlık içersin
de etkili bir şekilde yürütülemeyeceği gerçeği anlaşılmış ve İmar ve İskân Bakanlığı adı altında ye
ni bir Bakanlık kuruluş hazırlıklarına başlanmıştır. 

Bu dönemde meydana gelen doğal afetlerden etkilenen halka, ayrı ayrı çıkarılan yardım ka
nunları ile daimi iskân yardımları yapılmaya devam edilmiştir. 

Örnek olarak, 1948 yılında çıkarılan 5243 Sayılı Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler Hakkın
da Kanun, 1950 yılında çıkarılan 5663 Sayılı Eskişehir Sel Baskınından Zarar Görenler İçin Yap
tırılacak Meskenler Hakkında Kanun, 1956 yılında çıkarılan 6746 Sayılı Aydın, Balıkesir, Bilecik, 
Edirne, Eskişehir, Konya ve Denizli Vilayetlerinde 1955-1956 Yıllarında Tabii Afetlerden Zarar 
Görenlere Yapılacak Yapılar Hakkındaki Kanun sayılabilir. 

1958 YILI SONRASI: 
1958 yılı ve sonrası ülkemizde doğal afet zararlarının azaltılması çalışmaları açısından önem

li politika değişikliklerinin yaşandığı ve uluslararası alandaki yeni gelişmelere paralel olarak önem
li gelişmelerin sağlandığı yıllar olmuştur. 

Özellikle ana görevi; afetlerden önce ve sonra gerekli tedbirleri almak, ülkenin bölge, şehir 
ve köylerinin planlamasını yapmak, konut sorunu ve iskân sorununu çözmek, ülkedeki yapı malze-
melerinfn geliştirilmesi ve standartlarını hazırlamak olan İmar ve İskân Bakanlığının Mayıs 1958 
tarihinde 7116 Sayılı Kanunla kurulması ve bu konularla ilgili görevleri Bayındırlık Bakanlığından 
devir alması çok olumlu bir gelişme olmuştur. 

Yine aynı yıl 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanununun çıkarılması ve bu kanun kapsamına do
ğal afetler sırasında yapılması gereken kurtarma ve ilkyardım çalışmalarının da dahil edilmesi, bu 
konuda önemli bir boşluğu doldurmuştur. 

En önemli gelişme ise, 15.5.1959 tarihinde, çeşitli değişikliklerle bugün hâlâ yürürlükte olan 
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardım
lara Dair Kanun"un çıkarılması olmuştur. 

Doğal afet zararlarının azaltılması amacıyla Cumhuriyet döneminde çıkarılmış bulunan tüm 
kanunları tek bir kanun halinde toplayan ve afet zararlarının azaltılabilmesi için afet öncesi, afet sı
rası ve afet sonrasında yapılması gereken çalışmaları açıklayan bu kanunun en önemli özelliği, o 
güne kadar her afet sonrasında genel bütçeden fevkalade tahsisat adı altında kanunla ek ödenekler 
ve har afet olayı için ayrı bir yardım kanununun çıkarılması önlenmiş ve bu amaç için genel bütçe 
dışında bir "Afetler Fon'u" oluşturulmasını öngörmüş olmasıdır. t 

Kanunun 33' üncü maddesiyle kurulan fon, genel bütçeden her yıl fona aktarılan ödenekler, ka
mu iktisadî teşekküllerinin bilanço kârlarının % 3'ünün bu fona aktarılması, bağışlar, borçlandırı
lan vatandaşların geri ödemeleri gibi ana gelir kalemlerinden oluşmaktadır. 

7269 Sayılı Kanunun bir diğer özelliği de, depremler ve su baskınları dışında kalan, heyelan, 
kaya ve çığ düşmesi, yangın, fırtına vb. gibi tüm doğal afetleri de kapsamı içerisine alması ve muh
temel afet kavramı getirerek, bu afetler olmadan önce, can ve mal güvenliği açısından, gelecekte 
afete maruz kalabilecek yerleşimleri de kapsamı içerisine almış olmasıdır. 
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Çıkarıldığı tarihte, uluslararası alanda, en çağdaş ve kapsamlı afet kanunlarından biri olarak 
değerlendirilen ve bir çok ülke tarafından örnek alınan bu Kanun, ülkemizde 1960-1967 yılları ara
sında çok yoğun olarak yaşanan depremler, su baskınları ve heyelanlardan elde edilen deneyimle
rin ve yeni ihtiyaçların ışığı altında, 1968 yılında 1051 Sayılı Kanunla önemli oranda değiştirilmiş 
ve Kanuna 7 madde eklenmiştir. Yapılan bu değişiklik ve ilaveler, tamamen hizmetin daha hızlı ve 
etkili yapılmasını ve afetlerden etkilenen vatandaşlara daha geniş yardımlar yapılmasını sağlaya
cak yönde olmuştur. 

1968-1971 yılları arasında sırası ile, 1968 yılında Amasra-Bartın, 1969 yılında Demirci ve 
Alaşehir, 1970 yılında Gediz, 1971 yılında 15 gün ara ile Burdur ye Bingöl depremlerinin meyda
na gelmesi ve bu depremler nedeniyle 27 bin yapının yıkılması veya ağır hasar görmesi üzerine za
ten gelirleri açısından yetersiz hale gelmiş olan Afetler Fonu'na yeni gelir imkânları aranmış ve 
1972 yılında 1571 Sayılı Bazı Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yapılan Zamlardan Eİde Edilen Hasıla
tın T.C. Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem Fonu Hesabında Toplanmasına Dair Kanun çı
karılmış ve böylece münhasıran Deprem afetlerinin zararlarını karşılamak üzere ayrı bir deprem fo
nu oluşturulmuştur. 

İlk çıktığı yıllarda önemli bir gelir kaynağı olan bu fonla, meydana gelen depremlerin yarala
rı sarılmış, ancak maktu olan bu zamlar, zaman içerisinde sabit kaldığı ve inşaat maliyetlerininde 
devamlı arttığı için günümüzde önemini yitirmiştir. Örneğin 1972 yılında 500 milyon TL geliri 
olan bu fon, yaklaşık 15 yıldır 1-1,5 milyar TL gelir toplayabilmektedir. ' 

Bunun dışında 5.7.1977 tarihinde 2090 Sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapıla
cak Yardımlar Hakkında Kanun ile 27.10.1983 tarihinde 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu yü
rürlüğe girmiştir. 

7269 Sayılı Kanunun zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yeni gelir kaynakları aran
ması yönlerinden 1981 yılında 2479 Sayılı Kanunla, 1985 yılında 3177 Sayılı Kanunla bazı mad
deleri değiştirilmiş veya bazı maddeler eklenmiştir. 

1992 yılında Erzincan'da önemli hasarlara yol açan bir deprem meydana gelmesi ve deprem 
olaylarının yalnızca fiziksel kayıplara değil, göç, işsizlik üretim kaybı vb. sosyal ve ekonomik ka
yıplara yol açması ve halen yürürlükte olan 7269 Sayılı Kanunun bu tür sosyal ve ekonomik kayıp
ları azaltmaya imkân vermemesi üzerine, 28.8.1992 tarihinde 3838 Sayılı "Erzincan, Gümüşhane 
ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti İle Sımak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve 
Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun" çıkarılmıştır. 

7269 Sayılı Kanunun zaman içersinde eksik kalmış olan yönlerini tamamlayan bu kanunla Er
zincan depremi yaraları kısa zamanda sarılmış ve deprem güvenliği artırılmış yepyeni bir Erzincan 
inşa edilmiştir. 

Yalnızca Erzincan depreminden etkilenen bölgeleri kapsayan bu kanundan sonra, meydana 
gelen afetlerden etkilenen diğer yöreler için de benzer bir kanun hazırlanması ihtiyacı ortaya çık
mış ve 23.7.1995 tarihinde 4123 sayılı Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata 
İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun çıkarılmıştır. 

* Acele ile hazırlandığı için 3838 Sayılı Kanunun bütün maddelerini kapsamayan bu kanun, 
1.10.1995 Dinar depreminden sonra, 16.11.1995 tarih ve 4133 Sayılı Kanunla değiştirilmiş ve ye
ni bazı maddeler eklenmiştir. Ayrıca, 5.6.1997 tarih ve 4264 Sayılı Bazı Yörelerde Meydana Ge
len Tabiî Afetlerden Zarar Görenlerin Gelir Vergilerinin Terkini ile Kurumlar Vergisi Kanununun 
7'nci Maddesine Bir Bent Eklenmesi ve 28.8.1992 tarih ve 3838 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 
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AFET HİZMETLERİ KONUSUNDA AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE AFET 
YÖNETİMİNİN TÜRKİYE'DEKİ ORGANİSAZYONU:,' 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü 7269 Sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alına
cak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun" ve bunu değiştiren, ek getiren diğer Kanunlar 
ve bunlara göre çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde faaliyetini sürdürmektedir. 

Bu kanun; deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afet
lerde yapılan ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muh
temel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımları belirlemektedir. 

Görüleceği üzere, bu kanunun uygulanabilmesi için; 

a- Belirtilen afetlerin meydana gelmesi veya gelebileceğinin tespiti, 

b- Afetin yapı ve kamu tesislerinde genel hayata etkili olacak derecede zarar meydana getir
mesi veya getirelebileceğinin tespiti gerekmektedir. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün yapmakta olduğu görevler; 

- Afet öncesi, 
- Afet sırası ve 

- Afet sonrası olarak 3 ana grupta toplanmaktadır. 
Bunlar özetle; 
- Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla alınması gereken tedbirleri araştır

mak, bu konudaki temel ihtiyaçlarla hedef ve politikaları belirlemek, ülke içindeki bilimsel, teknik 
ve idarî çalışmaları koordine etmek, ortak sonuçlarını tüzük, yönetmelik, talimat ve eğitim yoluy
la uygulamaya aktarmak ve uygulamayı denetlemek, 

- Afet zararlarının azaltılması amacıyla ulusal ve uluslararası işbirliği, proje ve programları 
oluşturmak, bu projelerde ülkemizi temsil etmek ve elde edilen sonuçları uygulamaya aktarmak, 

- Afete uğramış ve uğrayabilecek bölgeler ile yapı ve/veya ikâmet için yasaklanmış afet böl
gelerini tespit ve ilân etmek, afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili kuralları, yapı tekniklerini 
ve projelendirme esaslarını tespit etmek, \ 

- Afet olduğunda acil yardım uygulaması ve koordinasyonunu sağlamak, 
- Afete uğramış veya uğraması muhtemel yerlerin etüt, araştırma, hasar tespitleri, yer seçim

leri, harita, plan, aplikasyon, kamulaştırma, tahsis, hak sahipliği, borçlandırma işlerini yapmak ve
ya yaptırmak, bu yerlerde geçici ve daimi yerleşme ve barınmayı sağlamak amacıyla kısa ve uzun 
süreli tedbirleri almak, bu amaç için gerektiğinde bölgesel merkezler kurmak, prefabrike yapı ele
manları üretim ve stoklamasıyla ilgili tedbirler almak, 

- Valiliklerce yapılan acil yardım ve kurtarma planlarının hazırlanmasını, güncelleştirilmesini 
ve afet anında uygulanmasını sağlamak, 

- Afetle ilgili daimi iskân yerleşmelerinde alt yapı tesislerine ait etüt, harita, ön proje ve ihti
yaç programlarını yapmak veya yaptırmak, 

- Deprem zararlarının azaltılması konusunda araştırmalar yapmak, depremleri ve etkilerini in
celemek, elde edilen sonuçlara göre deprem katalogları ve ülkenin deprem tehlike haritalarını ha
zırlamak ve geliştirmek, deprem bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili tedbirleri, yapım teknikleri
ni ve projelendirme esaslarını belirlemek, depremlerden hasar görmüş yapıların takviye ve onarım 
yöntemleriyle ilgili çalışmalar yapmak, 
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- Ülkemizde kurulu bulunan deprem kayıt şebekesi ve kuvvetli yer hareketi kayıt şebekesinin 
ülke ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesini sağlamak, mevcut şebekelerin bakım ve 
onarımı ile bu şebekelerde kullanılan cihazların geliştirilmesini sağlamak, her türlü deprem kayıt-
lannın değerlendirildiği ulusal veri işlem merkezi kurarak standart deprem veri bazı oluşturmak ve 
ilgililerin yararlanabilmesini sağlamak, 

- Depremlerin önceden bilinmesi amacıyla pilot bölgeler kurmak ve cihazlandırmak bu konu
da üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan çalışmaları koordine etmek ve des
teklemek, erken uyan ve alarm sistemleri kurmak veya bu amaç için kurulmuş bölgesel veya ulus
lararası sistemlere katılmak, 

AFETLER FONU: 
Yapılan istatistiklere göre, deprem dışındaki afetler nedeni ile her yıl ortalama 5 000 konut ve 

bunlann altyapısımn yapılması gerekmektedir. Depremler nedeniyle de yine yıllık ortalama 4-5 bin 
konut ve işyeri ile alt yapılanımı yaptınlması ülkemizde yaşanan afet olaylan sonucunun bir gere
ği olarak karşımıza çıkmaktadır. Yılda yapılması gereken yaklaşık 10 000 konutun maliyeti 1997 
birim fiyatlan ile 25 trilyon lira civanndadır. 

- Aynca, programa alınmayı bekleyen geçmiş yıllardan devletimizin konut borcu 32 000'dir. 
Bunun da ödenek ihtiyacı 75 trilyon civanndadır. 

- Afetler Fonunun gelirleri 1992 yılından itibaren Genel Bütçe kapsamına alınmış olup, bu hiz
metlerin düzenli ve planlı bir şekilde yürütülebilmesi için aynlan ödenek çok azdır. 

Afetler Fonu gelirleri ile, bu gelirlerin ve son yıllarda meydana gelen afetler nedeni ile verilen 
dış krediler, ek ödenekler dahil afet işlerine tahsisi aşağıdadır: 

(MilyarTL.) ' 
1993 1994 1995 1996 

Afetler Fonu gelirleri 404 750 1460 3 892 
Afetler Fonuna verilen * 258 312 382 827 
Dış kredilerden verilen 535 ** 3 384 *** 
Milyar TL'dir. 
* Afet Fonu geliri veGenel Bütçeden verilen 
** Erzincan projesi için 
*** Dinar projesi için 
Afetler Fonunun gelirleri dikkate alındığında,mevcut mevzuata göre yapması gereken hizmet

leri yapamamakta ve afetzedelere olan konut borcu, kaynak sağlanamaması ve Fonun bütçe dışı bı
rakılmaması nedeniyle her geçen gün artmaktadır. 

Afetten önce ve afet sırasındaki uygulamalar 7269 Sayılı Kanunun 1051 Sayılı Kanunla deği
şik 4 üncü maddesi gereğince hazırlanan "Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilâtı ve Planlama Esas-
lanna Dair Yönetmelik" gereğince yapılmaktadır. 

Buna göre; 
Genel hayatı büyük ölçüde etkileyen afetlerden hemen sonra Ankara'da "Afetler Merkez Ko

ordinasyon Kurulu" toplanmakta ve afet bölgesinden alınan ilk haberlere göre kısa ve uzun vade
de alınması gereken tedbirleri belirlemektedir. 
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Kurul; 
- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında, 
- Millî Savunma, 

- Dışişleri, 
- içişleri, 
- Maliye, 
- Millî Eğitim, 
-Sağlık, 
- Ulaştırma, 
- Tarım ve Köyişleri, 

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik, 
- Sanayii ve Ticaret, 
- Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
- Çevre Bakanlıkları Müsteşarları ile, 
- T. Kızılay Derneği Genel Başkanı veya Genel Müdüründen oluşmakta ve Genelkurmay Baş

kanlığı Temsilcisi de görev ve sorumlulukları ile ilgili konularda Kurulda temsilci bulundurmakta
dır. 

Bu Kurulun teşkiline paralel olarak illerde ve ilçelerde Valiler ve Kaymakamların Başkanlı
ğında İl/İlçe Kurtarma ve Yardım Komiteleri bulunmaktadır. 

Komite; 
- Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı Başkanlığında; 
- Belediye Başkanı, 
- il Jandarma Alay Komutanı, 
- Emniyet Müdürü, 
- Sivil Savunma Müdürü, 
- Millî Eğitim Müdürü, 
- Bayındırlık ve İskân Müdürü, 

- Tarım ve Köyişleri Müdürü, 
- Kızılay Temsilcisi, 
- Garnizon Komutanı veya mahallin en büyük askeri, birlik temsilcisinden oluşmaktadır. 
İl Kurtarma ve Yardım Komitesine bağlı olarak 9 hizmet grubu oluşturulmuştur. Bunlar önce

lik sırasına göre; 
- Haberleşme, 
- Ulaşım, 
- Arama, kurtarma ve yıkıntıları kaldırma, 
- İlk yardım ve sağlık, 
- Ön hasar tespiti ve Geçici İskân 
- Güvenlik, 
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- Satın alma, kiralama, el koyma, dağıtım, 
-Tarım, 
- Elektrik, su ve kanalizasyon hizmet gruplarıdır. 

Yönetmeliğe göre afetin oluş tarihinden itibaren 15 gün süre ile afetzedelerin acil yardım ihti
yaçlarının karşılanması gerekmekte ve bu süre afetin büyüklüğü veya iklim şartlarına bağlı olarak 
uzatılabilmektedir. 

Acil Yardım süresi içerisinde; 
- Haberleşmenin sağlanması, 
- Arama, kurtarma ve tedavi, 
- Öncelikle kaldırılması gereken enkaz ve yolların açılması, 
- Yedirme, giydirme, ısıtma, geçici iskân, 
- Güvenlik tedbirleri, 
- Ölülerin gömülmesi ve 
- Alt yapıda meydana gelen hasarların onarımı gibi hizmetler yapılmaktadır. 
Bu hizmetler yerine getirilirken İl Kurtama ve Yardım Komitesinin yanında Askeri Birlikler, 

Sivil Savunma, Sağlık Bakanlığı ve Kızılaya da büyük görevler düşmektedir. 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü afetin her aşamasında yapmakta olduğu koordinasyon görevinin 

yanında acil yardımlar için gerekli maddi desteği sağlamakta, (:üm yönetici ve personeli ile afet böl
gesindeki idareci ve yöneticilere yardımcı olmakta ve genel hayatı etkileyen afetlerde, afetzedele
rin konutlarının yapım ve yaptırımına kadar tüm çalışmaları yürütmektedir. 

Yönetmeliğe göre tüm il ve ilçelerimizde yapılması gereken afet planları ve örgütlenme, bazı 
ilçeler hariç tamamlanmış olup zaman içerisinde revize edilmektedir. Ancak çeşitli nedenlerle bu 
planlar bir afet anında etkili bir şekilde uygulanamamaktadır. 

Bu örgütlenmenin yanında Başbakanlık bünyesinde bir Devlet Bakanının Başkanlığında, Ba
yındırlık ve İskân, İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından oluşan "Doğal Afetler Koordinas
yon Kurulu"da gerek mevzuat gerekse mevcut işleyişin iyileştirilmesi konularında çalışmalar yap
maktadır. 

Yine Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde oluşturulan ve halen çalışmalarını sürdüren 
"Doğal Afetler ve Sivil Savunma Planlama ve Çalışmaları İzleme ve Değerlendirme Grubu" bu
lunmaktadır. Ayrıca afet konularında alınacak tedbirler konusu "Başbakanlık Kriz Yönetim Mer
kezi" nin de görev alanları içerisine girmektedir. Bu merkezle ilgili Yönetmelik Bakanlar Kurulu
nun 30.9.1996 tarihli Kararıyla yürürlüğe girmiştir. 

AFET HİZMETLERİ KONUSUNDA SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 
Sivil Savunmanın afet hizmetleri konusundaki görevleri 7126 ve 7269 Sayılı Yasalar ile 

88/12777 Sayılı "Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilâtı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik"te 
düzenlenmiştir. 

7126 Sayıl Sivil Müdafaa Kanununun 85 Sayılı Kanunla değişik 1 inci Maddesinde; 
"Sivil Savunma düşman taarruzlarına, tabiî afetlere ve büyük yangınlara karşı can ve mal kay

bının en az düzeye indirilmesi..., 
Değişik 5 inci maddesinde; 
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"Mülkî idare amirleri tabiî afetlere ve büyük yangınlara karşı barıştan itibaren sivil müdafaayı 
fiilen tahakkuk ettirmekten bizzat mesuldürler"., hükümleri yer almaktadır. 

Bir afet halinde sivil savunma birliklerinin olay yerine intikaline kadar geçecek sürede arama, 
kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım yapmak üzere illerde kamu kurum ve kuruluşlarının kadro
lu personelinden "Acil Kurtarma ve Yardım Ekipleri" kurdurulmuştur. Bu ekiplerin araç ve gereç
leri kendi kurumlarınca, şahsi teçhizatları ile çalışmalarına ait harcamaları ise Sivil Savunma Teş
kilatınca karşılanmaktadır. 

13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen Erzincan depreminde 35 kişiden oluşan Ankara Sivil 
Savunma Birliği, çalışmalarını afet mahallinde 15 gün sürdürmüş, bu sürede 4 vatandaşımız sağ 
olarak kurtarılmış, 34 vatandaşımızın ise enkaz altından cesetleri çıkartılmıştır. < 

Sivil Savunma Birliği, 13 Temmuz 1995 günü Senirkent'te sel ve toprak kayması sonucuafet 
bölgesine 40 personel, 2 arama köpeği ve 10 araç ile katılmış olup 22 Temmuz 1995 gününe kadar 
yaptığı kurtarma çalışmalarında 1 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmış, 37 vatandaşımızın toprak ve 
enkaz altından cesetleri çıkartılmıştır. 

1 Ekim 1995 günü, Dinar'da meydana gelen depremde Ankara Sivil Savunma Birliği faaliyet
lerine aynı gün 45 personel, 2 arama köpeği, 10 araç ile katılmış olup 8 Ekim 1995 tarihine kadar 
yapılan çalışmalar sonunda 9 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmış, 23 vatandaşımızın enkaz altın
dan cesetleri çıkartılmıştır. 

Bir afet sırasında yapılan kurtarma çalışmalarında görüldüğü üzere olaya en kısa zamanda en 
iyi eğitilmiş ve donatılmış ekiplerle müdahale durumunda çok daha fazla can kurtarılması mümkün 
olabilmektedir. 

Afetlerde, savaşta, önemli bir kaza ve yangınlarda kurtarma ve yardım faaliyetini yapmak üze
re, ülkemizin coğrafi konumu ve afete uğraması muhtemel bölgeler dikkate alınarak, Ankara, Ada
na, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun'da 115'er kadrolu personelden oluşan, çağdaş 
araç ve gereçlerle donatılmış Sivil Savunma Birliklerinin kurulması için "Sivil Savunma Birlikleri 
Kanun Tasarısı" görüşleri alınmak üzere ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. 

~ 1 sivil savunma birliği için toplam 805 adet kadro belirlenmiş olup bu konu yukarıda belirti
len Kanun Tasarısında da yer almaktadır. 

Sivil Müdafaa Fonu 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 36 nci maddesi ile kurulmuş olup, 
1992 yılında bu Fonun Genel Bütçe kapsamına alınmasıyla gelirlerinin % 89'u Hazineye, % 10'u 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna ve % l'i Afetler Fonuna verilmektedir. Buna 
karşılık Sivil Savunma hizmetleri için Genel Bütçeden çok az ödenek verilmektedir. 1996 yılı Fon 
geliri 1.5 trilyon iken Sivil Savunmaya 47, 5 milyar TL ödenek verilmiştir. Ancak; 

Kurulmasında yarar görülen ve gerekli olan bu birliklerin donatımları ile yurt çapında tesisi 
gereken "İkaz ve Alarm Sistemi" ve " Telsiz Haberleşme Sistemleri" için, Genel Müdürlüğün, top
lam (150 milyon $) 21.6 trilyon TL'ye ihtiyacı bulunmaktadır. 

Harcamlarda Sivil Savunma Fonu Tüzüğü ve Fonlar İhale Yönetmeliği hükümlerine uyulmak
ta ve harcamaları Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. 

Savaşlarda, afetlerde ve büyük yangınlarda 7126 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen. 
Sivil Savunma hizmetlerini Sivil Savunma Birliği, Acil Yardım ve Kurtarma Ekipleri ve Sivil Sa
vunma Mükellefleri ile getiren teşkilatın eğitim, malzeme, tesis, vasıta tedariki ve işletim giderle
rinin tümü Sivil Savunma Fonundan karşılanmaktadır 
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AFET HİZMETLERİ KONUSUNDA DEVLET SU İŞLERİ: 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü; Kuruluş Kanununa göre taşkın kontrolü ile ilgili olarak 

"Taşkın Sulan ve Sellere Karşı Koruyucu Tesisler Meydana Getirmek, Bu Tesisleri Çalıştırma, Ba
kım ve Onarım Dahil İşletmesini Sağlamak" ile görevlendirilmiştir. 

1954 yılında Yasanın yürürlüğe konmasını takiben, Kurum tarafından günümüze kadar devam 
eden süreçte, sürekli olarak taşkın etüdleri yapılarak sonuçlan "Taşkın Yıllığı" adı ile yayınlan
maktadır. 

Bu yıllıklarda taşkın olayının tarihi, yeri, oluş nedeni, meteorolojisi ve zararları belirtilmekte, 
alınacak önlemler ve önerilere yer verilmektedir. 

Türkiye akarsu havzalannda meydana gelen taşkınların nedenleri ile sonuçları bu yıllıklarda 
verilen istatistiki bilgiler çerçevesinde yorumlanabilmektedir. 

Sel afetinin, deprem afetinden farklı olarak daha sınırlı alanlarda etkili olmakla beraber, daha 
sık tekrar ettiği ve bu nedenle de zarar boyutunun önemli mertebelerde olduğu görülmektedir. Ön
ceden alman koruma önlemlerinin bazı durumlarda sel riskini tamamen ortadan kaldırdığı, bazı du
rumlarda ise ekonomik nedenlerle önceden kabul edilen bir oranda azalttığı anlaşılmaktadır, An
cak, akarsu mecralanna yakın düzensiz kırsal yerleşimlerde veya kentsel mekânlarda zaman zaman 
yaşanarak can ve mal kayıplanna neden olan su baskını olaylannın doğal bir olgu olan taşkınlar
dan ayırdedilmesi gerekir. 

Bu olaylann büyük ölçüde bazı insan aktivitelerinin hidrolik ve hidrolojik bilinçten yoksun bir 
şekilde gelişigüzel gerçekleştirilmesinden kaynaklandığı görülmektedir. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, kuruluşundan günümüze kadar uygulanmasını gerçekleş
tirdiği 5 200 adet civanndaki proje ile yaklaşık olarak farklı ölçekteki 2 800 adet yerleşim yerinde 
ve 750 000 hektar tarım arazisinde sel kontrolünü sağlamıştır. 

AFET HİZMETLERİ KONUSUNDA TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ: 

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü bir afetten sonra özellikle sağlık, çadır, battaniye 
ve gıda malzemesi ikmali konusunda afetzedelerin yardımına koşmaktadır. Biri merkezde olmak 
üzere 6 adet bölge deposu bulunmaktadır. En geç 6 ile 10 saat arasında afet bölgesine ulaşmakta ve 
24 saat içerisinde seyyar mutfaklannı kurarak sıcak yemek dağıtımı yapabilmektedir. Ankara'daki 
merkez depolarında bir de çadır fabrikası bulunmakta ancak kış şartlarına uygun nitelikte bir üre
tim yapılamamaktadır. 

KOMİSYON ÇALIŞMALARI: 
Komisyonumuzun çalışmaları iki şekilde yürütülmüştür. 
1. Mecliste yapılan Komisyon toplantıları ve iki Genel Müdürlükten alınan brifing, bazı Vali

liklerden ve Kuruluşlardan gelen raporların incelenmesi, 
2. Son yıllarda büyük afetlere maruz kalan bazı il ve ilçelerimizdeki görüşme ve inceleme ge

zileri. 

1. 20.2.1997 tarihinden itibaren toplam 17 saat süren 13 adet toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantılara Afet İşleri, Sivil Savunma, Devlet Su İşleri ve Teknik Araştırma Genel Müdür

lükleri temsilcileri devamlı olarak katılmışlardır. Ayrıca konuların gelişimine göre bazı toplantıla-
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ra Tanm ve Köyişleri, Orman Bakanlığı, T. Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi ve TEMA Vakfından temsilciler çağrılmış ve dinlenmişlerdir, 

Bu toplantılarda Komisyon kuruluş amacıyla ilgili olarak üyelerimizin genel anlamda bilgilen
dirilmeleri amaçlanmış ve dile getirilen konular aşağıda ana başlıklar halinde verilmiştir; 

- Afet konusunda her kademede eğitime ağırlık verilmesi, 
- Ülkemizde konut ve yapı üretenlerin afet tehlikesinin bilincinde olmalarının sağlanması, 
- Köylere kadar uzanan yapı ustaları eğitimi, 
- Afet olduğu zaman harekete geçen kurumların koordinasyonunda kalıcı bir yapının sağlan

ması, 
- Yerel Yönetimlerin imar planı yaparken jeolojik, hidrolojik ve jeofizik raporları mutlaka dik

kate almalarının sağlanması, 
- Sel yatakları veya heyelanlı sahalarda inşaata izin verildiği veya göz yumulduğu, yasalara 

aykırı bu uygulamaların mutlaka önlenmesi, 
- Yapı sigortasının gündeme gelmesi, 
- Belediyelerin onayladıkları proje ve hesaplardan sorumlu olmadığı, mesuliyetin projeyi ya

pan mühendiste olduğu, onaylayan makamlara da sorumluluk getirilmesi, 

- Yerleşim planlarında çok ciddi tedbirlerin alınması ve sakıncalı yerlerde planlamaya kesin
likle izin verilmemesi, 

- İmar planlarının yapma ve onaylama yetkisinin belediyelerde olduğu, belediyelerin mesuli
yetlerinin bilincinde olmaları gerektiği, 

- Komisyonun yeni bir takım yasa önerilerini, yasalardaki aksaklık ve eksiklikleri ve yeni ku
rumsallaşmaları parlementoya getirmesi, 

- Deprem bölgesi olan ülkemizde, bu ülkeyi terk edemiyeceğimize göre depremle iç içe yaşa
mayı öğrenmemiz ve gerekli tedbirleri almamız gerektiği, 

- Okul, medya, askeri birliklerde bu konuda eğitime gerek olduğu, 
- Üniversitelerin mimar, mühendis, şehir plancısı yetiştiren bölümlerine afet ve deprem ile il

gili derslerin konulması, 
- Münferit afetlerle ilgili yardımların mahalli idarelere bırakılabileceği ve bu arada kendileri

ne bir kısım gelir sağlanabileceği, 
- Yapılarda kalite kontrol ve afet sigortası konularının yasallaşması, 
- Deprem dışı diğer afetler için her yıl 4-5 bin konut yapılması gerektiği ve bunlar için ona

rımlar ve acil yardımlar hariç en az 12 trilyon TL'ye ihtiyaç olduğu, 
- Toplu Konut Kanuna göre afetlere de para aktarılmasının gerektiği, ancak uygulanmadığı, 

. - Herkesin, yasak yerlerdeki yapıların afet nedeniyle yıkılması halinde devletin yardım yapma
yacağı konusunda bilinçlenmesinin sağlanması, ' 

- Yapıda sorumluluğun belediyelerden çok fenni mesullerde olduğu ancak bunların inşaatta 
kullanılan malzeme, donatı ve projenin takibinden sorumlu oldukları ve uygulamada bu kontrolla-
rı yapamadıkları, 

- Bazı illerde, Belediyelerin inşaat, mimar, makina, elektrik mühendisleri odaları ile protokol 
yaparak inşaatlarda belediye adına kontrollük ve danışmanlık yaptıkları, bu uygulamanın sorumlu
luk verilmek suretiyle genişletilmesinin yararlı olduğu, 
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- Özel idarelerin malzeme ocağı ruhsatı verdikleri, ancak işletmeyi kontrol etmedikleri ve bu 
konudaki mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi, 

- Belediyelerde plan değişikliği yapan ve görüş bildiren teknik elemanların kaliteli ve sorum
lu olmaları, 

- Plan kararlarında yerel otoritenin tesirinde kalmayacak bir teknik kadro oluşturulması, yerel 
yönetimlerin teknik kadroların güçlendirilmesi, 

- Kızılay tarafından yılda 10 bin çadır üretildiği ancak bunun yetersiz olması nedeniyle dışar-
da da imalat yaptırıldığı, ülkenin çadır stoklarının yeterli olmadığı, 

- Afet halinde çadır ve diğer malzemelerin afet mahalline süratle ulaştırılması ve ihtiyaç sahip
lerine dağıtımının önemi, 

- Mevcut Sivil Savunma Birliklerinin Ankara'dan afet mahalline gitmelerinin zaman aldığı, 
afet yoğunluğu dikkate alınarak bu Birlik sayısının artırılması gerektiği, 

- İllerdeki Acil Yardım ve Kurtarma Birlikleri ile Sivil Savunma Birliklerinin özellikle afetle
re ilişkin eğitimlerinin devamlı olarak yapılması ve tatbikatlarla pekiştirilmesi, 

- AFEM Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezinin 1987 yılında bir anlaşma sonucunda kurul
duğu, bu merkezin uluslararası alanda eğitim faaliyetleri ve afetlerin önlenmesi konusunda eğitim 
programları düzenledikleri ve faaliyetlerinin çoğunluğunun ülkemize yönelik olduğu, daha geniş 
ve yaygın eğitim programlarına ihtiyaç olduğu, 

- RTÜK yasası ile getirilmiş olan mecburi eğitim programı çerçevesinde afetler konusunda da 
çeşitli kesimlere hitap eden programların yaygınlaştırılması, 

- 5244 ve 2090 sayılı Kanunlara göre tarımsal varlığının % 40'ının afetlerden zarar görmesi 
halinde çiftçi borçlarının ertelendiği, terkin veya kredi şeklinde yardım yapıldığı, 

- Afetten önce afet planlarının uygulanmadığı ve tatbikat yapılmadığı, 
- Bağışların Ankara'ya gittiği daha sonra bölgeye gönderildiği, 
-Belediyelerin imar uygulamalarına kısıtlama getirilmesi, 
- Deprem bölgelerinde yaşayan her aileye bir çadır edinme mecburiyeti getirilmesi, 

• . ' . - Halkın eğitilmesi ve okullara bu konuda ders konulması, 
- Kum ocakları ve inşaat malzemelerinin denetlenmesi, 
- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik'in titizlikle uygulanması, 
- Afet sırasında il ve ilçeler arasında yardımlaşmanın sağlanması, 
- İmar planlarının sık sık değiştirilmemesi. 
- Özel sektör inşaatlarında da malzemelerin laboratuar deneylerinin yapılmasının sağlanması, 
- İnşaat fenni mesûllüğü ile ilgili düzenlemelerin yapılması, profesyonel mühendislik sistemi

nin getirilmesi, 
- Afetzedelere yapılan konutların 20 yıl vadeli ve faizsiz olarak borçlandırıldığı, esnaf, tüccar 

ve çiftçiye.açılan kredilerinden uzun vadeli ve düşük faizle olması, 
- Her afette sık sık kanun çıkartmak yerine, mevcut ve ihtiyaç duyulan hükümlerin yeni bir ge

nel kanunla düzenlenmesi, 
- Afet ve Sivil'Savunma Fonlarının güçlendirilerek daha rahat ve çabuk kullanılabilir duruma 

getirilmesi, bütçe kanunu kapsamından çıkartılması, 
- İmar Planı bulunan sahalarda fizikî planlamada afet riski bulunan alanlara kesinlikle girilme-

mesini sağlayacak hukukî ve idarî tedbirlerin alınması, 
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- Deprem bölgelerinde yapı yönetmeliği ve yapı denetiminde fenni mesul sisteminin amaca 
uygun çalışmaması nedeniyle yapı denetiminin mümkün olamadığı, yapı denetiminde ve imar 
mevzuatı uygulanmasında yerel yönetimlerin teknik yönden rehabilite edilmeleri kaydiyle yetki ve 
sorumluluk almalarının sağlanması, 

- Belediye hudutlarına çok yakın köylerde çok katlı binaların yapıldığı ve köylerde mevzuatı 
uygulayacak, kontrol edecek sorumlu görevlilerin bulunmadığı, imar mevzuatında bu yönde düzen
leme yapılması, 

- Büyük gelişme eğilimi gösteren ve turistik bölgelerdeki köylerin belediye haline getirildiği, 
buralarda teknik sorumlu ve fenni mesulle inşaat yapılmasını sağlayacak düzenleme yapılması ve
ya en yakın köylerin o belediyenin mücaviri sayılması. Eğer hiç bir belde belediyesi yoksa o ilçe 
belediyesinin mücavir sahası içine alınması, 

- Belediyelerin yetki alanları içerisindeki yapılaşmayı kontrol edemedikleri, 
- Toprak politikası ve arazi kullanım planlaması yapılması ve bunun politika ve partiler üstü 

olması, 
- Depremin aslında insanlara zarar vermediği ancak yapılan binalar dayamksız olduğu için ha

sar meydana geldiği, 
- Belediyelerin sadece imar mevzuatını düzenlemekle uğraştığı yapı kalitesiyle ilgilenmedik

leri hatta büyük bir depreme maruz kalan bir ilçe belediyesinin Fen îşleri Amirinin "Afet Bölgele
rinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik"ten haberi olmadığı, 

- Türkiye'deki yapı stokuna bakıldığında yatırım olarak yapılmış yapıların haricindekilerin ço
ğunun depreme dayanıksız olduğu, 

- Politik olarak yıkılanın yerine yenilerin yapılması ile olayların peşinden gidilemiyeceği ve 
devamlı borçlu kalınacağı, bu sistemin aslında gizli bir yapı sigortası şeklinde işlediği ve bu siste
me göre kişilere binalarına sigorta ettirmenin mümkün olmadığı, sigorta ettirmeden de kayıplarının 
karşılığının kısmen de olsa aldıkları, 

- Ülkemizde her mühendisin her projeye imza atabildiği, bu uygulamanın yanlış olduğu, geliş
miş ülkelerde böyle bir özgürlüğün olmadığı ve bu ülkelerdeki mühendislerin belli bir eğitim ve 
deneyimden sonra projelere imza atabildikleri, 

- İhale Kanununun çok büyük kırımlarla bina yapımına izin verdiği, keşiflerde hata olduğu ve 
usulsüz inşaat yapanların cezalandırılması, müteahhitlerin zarar edecekleri durumlarda usulüne uy
gun konut yapmadıkları, 

- izmir su baskınında ölümlerin hep dere içindeki yapılardan kaynaklandığı bu yapılara bele
diyenin müsaade ettiği ve bunda herkesin kusurlu olduğu, 

- Ruhsat veren makamlara sorumluluk getirilmesi ve takip edilmeleri, 
-Birleşmiş Milletler Projesi kapsamında Türkiye'nin afet yönetim sisteminin iyileştirilmesi 

çalışmalarına başlanıldığı bu çalışmada Türkiye'de yürürlükte olan afet mevzuatının ve bununla il
gili çalışmaların modern sevk ve idarenin getirdiği bilgilerle yönlendirilip, şekillendirilip gözden 
geçirilmesi gerekiyorsa, mevzuatta ve teşkilatlanmada yapılması gereken tadilat ve revizyonların 
teşhis edileceği. Ayrıca mülki amirler için afet olduğunda başvurabilecekleri bir el kitabının hazır
lanmakta olduğu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde bir Afet Yönetimi Eğitim ve Araştırma 
Merkezi kurulmasının düşünüldüğü,, 

- Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından 1990-2000 yılları arasında 10 yılın "Uluslararası Afet 
Zararlarının Azaltılması 10 Yılı" olarak ilan edildiği, bu 10 yıl içerisinde yapılacak çalışmalarla il
gili ülkemizin de bir millî planı olduğu, ancak bu planda öngörülen çalışmaların ödenek yetersizli
ği nedeniyle, yapılamadığı, i 

i 
| • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 345) 



. ' ' • ' • • • " . - 1 8 -

- Erzincan'da çok fazla yapı yapıldığı, bazılarının boş olduğu ve bu tür afetlerde devletin bü
tün yaraları sarma rolü üstlenmesinin pek gerçekçi olamadığı, devletin bütün zararları* tazmin et
mek yerine, afet öncesi hazırlıklara öncelik vermesi, acil yardım, kurtarma, geçici iskân gibi konu
ları kabullenmesi, 

- Yönetmeliklerin binanın hasar görmesinin engelleyici olmayıp, can kaybını engelleyici bel-
geler olduğu, 

- Sel ve taşkınların çevreye zarar vermeden denize ulaştırılması ve debinin en aza indirilmesi
nin sağlanması ve bu konuda ağaçlandırmaya önem verilmesi, 

- Toplu Konut idaresinin kaldırılarak, kaynaklarının afet tahsisi, kooperatiflere kredi vermek
tense afet bölgelerinde afete dayanıklı yapı üretilmesi veya gelirin büyük bir yüzdesinin Afetler Fo-

ı nuna aktarılması, afetzedelerin uzun süre açıkta kalmaması için afet işlerinin devamlı ve garantili 
olmak üzere yıllık gelirinin en az 200-250 milyon dolar olması. 

2. Son yıllarda büyük afetlere maruz kalan bazı il ve ilçelerdeki görüşme ve incelemeler: 
Gidilen il ve ilçelerde Valiler, Kaymakamlar, bazı Genel Müdürler, Bölge ve İl Müdürleri, Be

lediye Başkanları, İl Genel Meclisi Üyeleri, Ticaret Odaları, Türk Mimar ve Mühendis Odaları, Ta
rım ve Kredi Kooperatafleri, Esnaf Kefalet Kooperetafleri, Esnaf ve Sanatkârlar Birliği, Halk Ban
kası, Ziraat Bankası temsilcileri, Basın ve diğer ilgililerin iştirakiyle toplantılar yapılmış ve bölge
lerde incelemelerde bulunulmuştur. Bu görüşmelerde Afet Yönetim Sisteminin yaşanmış prototip 
afetlerdeki performansı incelenmiş, sistemin aksaklıktan ve bunların nedenleri konusunda mülki ve 
yerel idare yöneticileri ile toplantılara katılan diğer kişilerden bilgiler alınmıştır. 

- İnceleme gezilerine 21- 23.3.1997 günlerinde Afyon'un Dinar ve İsparta'nın Senirkent ilçe
lerine gidilerek başlanılmıştın 

Her iki ilin Valiliğin ve ilçelerin Belediye Başkanlıklarında yapılan görüşmelerde; 
-İnşaatlarda kullanılan malzemenin denetlenmediği, 
- Dinar merkezdeki hasarların daha çok mühendislik hatalarından ve kalitesiz malzeme kulla

nımından kaynaklandığı, 
-Vergilerin ertelenmesi konusunda beklentilerin devam ettiği, 
- Afet sonucu ortaya çıkan tarımsal zararların % 40'dan azına da yardım yapılması, 
- Vergi affının çabuklaştırılması, 

* - Her afet için ayrı bir kanun yerine hukukî mesnedi bütünlük arzedecek genel bir çerçeve ka
nun çıkartılması, 

- Afetler, Deprem ve Sivil Savunma Fonlarının yeterli hale getirilmesi; bunun için fonların ge
lir kalem ve tanımlarının güncelleştirilmesi ve bütçe disiplini dışına çıkartılmasının şart olduğu, 

- îmar Planı bulunmayan yerleşim sahalarında fizikî planlamada afet riski bulunan alanlara ke
sinlikle girilmemesini sağlayacak hukukî ve idarî tedbirlerin alınması, 

- Deprem Bölgelerinde Deprem Yönetmeliğine uyulmadığı, yapı denetiminde fenni mesul sis
teminin amaca uygun çalışmadığı, denetimin sağlanması için yerel yönetimlerin teknik yönden 
güçlendirilmeleri kaydiyle yetki ve sorumluluk almalarının gerektiği, 

- Mevcut mevzuata göre afet yönetim sistemi içinde yer alan kamu kurumlarında görevli per
sonelin eğitilmesi ve kurumların afet planlarım gerekli alet, edavat ve ekipman ile donatılması, 

- Afet konusunda basında ve çeşitli eğitim kurumlarda (okullar ve askerlikte) afet konusunu 
vatandaş nezdinde sürekli güncel tutacak eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, 

hususları gündeme getirildi. 
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ikinci gezi 7-8.4.1997 günleri arasında Trabzon ili ve çevresine yapılmıştır. 
Burada; , 

- Sivil Savunma Hizmetlerinin daha verimli olması için Trabzon ilinde bir merkez oluşturul
ması, 

- Dere yataklarının şehir içine isabet eden bölümlerinin halen çeşitli kentsel kullanımlar için 
işgal edilmiş durumda olduğu, bu nedenle yataklann daraldığı, yer yer yatak içinden kontrolsüz 
kum-çakıllar alınarak yatak formunun bozulduğu, 

rr Afet sonrası zararların karşılanmasında devletin prim ödenmeyen bir sigorta şirketi gibi ça
lışmaması gerektiği, 

- Belediyelerin gerek imar planlarını hazırlama ve gerekse uygulamalarında afet önleyici ted
birlerin alınmasında çeşitli nedenlerle çok başarılı olamadıktan, 

- Fizikî planlamanın çıkar ağırlıklı olarak yapıldığı, aslında bu planlamalann bölgesel kapsam
da yapılması ve bunu merkezi idareye bağlı bir ihtisas ünitesinin yönlendirme ve kontrolundan geç
mesi, 

- Şehirlerin mutlaka yerel zemin haritalarının hazırlanması, 

- İmar uygulamâlannda Jeoloji Mühendislerince teknik sorumlu olarak zemin etüdlerinin ya
pılması ve bunlann sonuçlannın inşaat çalışmalarında dikkate alınması, 

- Belediye mücavir alanlannın genişletilmesinde Belediye Meclislerinin yetkili kılınması, 
- tmar uygulamâlannda halen % 35 olan düzenleme ortaklık payının (belediye payı) % 50 

mertebesine çıkartılmasının gerektiği, 
vurgulamıştır. 
Değerlendirme sonrasında aynı gün 1988 yılında yaşanan ve 66 vatandaşımızın ölümü ile so

nuçlanan Maçka- Çatak heyelan bölgesine gidilerek olay mahallinde inceleme yapılmış, Maçka il
çe merkezindeki 130 adet afet konutu ve Değirmendere yatağındaki çeşitli aks yerleri gezilmiştir. 

Üçüncü gezi programı çerçevesindeki 10- 11.4.1997 günleri arasında Erzincan ve Erzurum İl
leri ziyaret edilmiştir. 

Bu illerimizde yapılan görüşmelerde; 
-13.3.1992 dereminde yıkılan binalann 1967 den sonra yapılan binalar olduğu ve daha önce 

yapılan binalarda hasar olmadığı, 
- Bu kadar olaydan sonra Belediyenin halen yeterli kontrol mekanizmasını kuramadığı, ancak 

Erzincan halkının geçmişten aldığı tecrübeler nedeniyle bina kontrol işinde çok hassas davrandığı, 
- Depremde can ve mal kaybına uğramamak için ilk ve tek yolun binaların sağlam yapılması 

olduğu, 
- Ustalar belediyece eğitim verilerek belge verilmesinin sağlanması, 
Standarda uygun olmayan tuğlalann kullanılmamasının sağlanması, 

- Doğal bir afet sonrası devletin bir sigorta şirket gibi tüm zararları karşılayacak tedbirler al
masının gerek ülke ekonomisine verdiği yük açısından, gerekse afetzedelere getirdiği adalet açısın
dan son derece mahzurlu olduğu, bu hususun afetlere karşı tedbir alması gereken kişi ve kuruluş
ların umursamaz tavır almasına sebebiyet verdiği, hatta bir afet, istenip te parasızlıktan yapılamı-
yan bazı hizmetlerin gerçekleşmesine vesile olduğu için afetin boyutlarının daha büyük gösterilme
sine sebep olduğu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 345) 



- 20 -

- Yapılan harcamaların çoğu zaman geriye dönüşü olmayan, çoğu zaman da sadece inşaat sek
törüne ivme veren bir görünüşün arzettiği, 

- Halkın nazarında çoğu zaman tüm iyi niyetli yardımlara rağmen yapılan işlemlerin yetersiz 
bulunduğu, 

- Devletin böyle bir afette acil yardım, kurtarma ve geçici iskân hizmetlerini yerine getirmesi, 
konut inşası için sigorta sistemine bağlı kredi sağlaması, 

Afet öncesi yapacağı afet zararlarını azaltıcı çalışmalara afetin tesirini asgariye indirmesi, 
- Erzincan gibi deprem riski yüksek olan yerlerde Acil Yardım ve Deprem Araştırma Merkez

lerinin kurulmasında yarar olduğu, 

- Devletin yasa koyarak ve bu yasaların uygulanmasını sağlayarak afetin tesirlerini en aza in
dirmesi, 

- Afetin konut sahibi olmak için bir vesile olmaması, 

- Yapı malzemelerinin denetiminde bir başı bozukluk görüldüğü, devletin malzemeleri üretim 
safhasında denetlemesi, standarda uygun olmayan malzemelerin imha edilmesi ve bu hususta taviz 
verilmemesi, 

- Kırsal bölgelerde muhtarlar tarafından verilen yapı izin belgesinin mutlaka teknik bir birim 
tarafından denetiminin sağlanması, 

- Kızılay'ın elindeki çadır stoklarının artırılması, 
- Kalifiye usta ve kalfa yetiştirilmesi için tedbir alınması, 
- Sivil Savunma Birliklerinin sayısının artırılması ve kalitesinin yükseltilmesi, 
gibi konular dile getirilmiştir. 

9-10/5.1997 günleri arasında İzmir İlinde yapılan incelemelerde; 

- Türkiye'deki afet mevzuatının yeterli olduğu, asıl problemin yürütme sürecindeki prosedür
den kaynaklandığı, yürütme sürecindeki yetkilerin yapılacak bir mahallî idareler reformu ile mer
kezi idareden alınarak yerel yönetimlere aktarılması durumunda, afet ile ilgili bütün süreçlerde 
(afet öncesi, afet.sırası, afet sonrası) yapılması gereken çalışmaların daha verimli olacağı, 

- Kent içindeki dere yataklarının muhtelif nedenlerle geniş çaptaki yapılaşma ile işgal edile
rek, kesitlerin daraltıldığı veya tamamen ortadan kaldırıldığı, 

- 4 - 5 Kasım 1995 tarihlerinde yaşanan su baskını sırasında Kızılay, Sağlık Teşkilatı ve diğer 
kamu kuruluşlarının iyi çalıştığı, ancak yapılan nakdî yardımların Vali tarafından süratli olarak har
canmasını engelleyen mevzuattan dolayı sıkıntı çekildiği, 

- Afet riski taşıyan bölgelerin kent planlaması aşamasında belirlenmesi, gerekli tedbirler alın
madan risk bölgelerinde yerleşmeye izin verilmemesi, 

- Yapı denetiminde mevcut fenni mesul sistemi yerine, gerçekçi bir yapı denetim mekanizma
sı oluşturulması ve yapı sigortası yaklaşımının düşünülmesi, 

- İmar affı politikalarından vazgeçilmesi, 

- Plansız kentleşme nedeni ile çevre coğrafyasına insan tarafından yapılmakta olan müdahale
lerin devam etmesi halinde benzer sonuçların yaşanmasına devam edileceği, 

- Bornova örneğinde olduğu gibi üniversite ve sanayii kuruluşlarının getirdiği anormal nüfus 
artışları ve bu artışa paralel olarak alt yapı tesislerinin yapılamaması, 3030 sayılı Büyükşehir Bele-
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diyeleri yasası ile 1580 sayılı Belediye yasası arasındaki yetki ve sorumluluk çatışması vb. gibi 
olumsuzlukların riskini artırması, 

- Afet uygulamalarında, Buca örneğinde olduğu gibi, taşkına karşı gerekli tedbirleri zamanın
da alan bu nedenle zarara uğramayan Belediyelerin, mevcut mevzuat karşısında gelirleri artırılma
dığı için bir nevi ekonomik olarak cezalandırıldığı, 

- Afet ve Sivil Savunma Fonlarının yeterli hale getirilmesi, 
- Afet Yönetim sistemi içinde yer alan kamu kurumlarında görevli personelin eğitilmesi ve 

kurumların afet planlarının gerektirdiği alet, edevat ve ekipman ile donatımlarının sağlanması, 

- 6'dan daha şiddetli bir deprem olması halinde hiçbir şey yapılamıyacağı, devletin bütçesinin 
tamamı İzmir'e tahsis edilse dâhi bu şiddetle bir depremin zararlarının karşılanamayacağı, 

- İzmir'de 600 bin konut bulunduğu, bunların % 10 unun dışındakilerinin deprem hesaplarını 
yapılmadığı, ' 

- Enkaz kaldırma işinde yeteri kadar teşkilatlanmış olmadıktan, 

- Belediyelerin afet için kullanacaktan kaynaklann o belediye sınırları içerisinde yaşayan va
tandaşlara uygulanacak ek vergilerden sağlanması, bunun büyük şehirlere olan göçü önleyeceği, 

gibi konular görüşülmüştür. 

6-7/1997 tarihleri arasında İstanbul İlinde yapılan toplantı ve inceleme çalışmaları sonucunda 
aşağıda ana başlıklar halinde verilen hususlarda Komisyon Üyelerinin paralel tespitler içerisinde 
olduğu anlaşılmıştır. 

- İstanbul; çeşitli sektöre! faaliyetleri kapsayan dinamik üretim potansiyeli ve 15 milyona yak
laşan nüfusu ile il boyutundan öte bir bölgesel boyutu ifade etmekte, bu bölgede var olan dinamik
ler ve sorunların, ülkenin herhangi bir yöresinde lokalize olmuş yerel bir kesiminde dahi yansıma-
lan bulunmaktadır. 

Fizikî saha olarak Edirne'den- Adapazan'na uzanan bölgede, gerek idarî ve gerekse yerel yö
netim örgütlenmesi yönünden yüzlerce yönetim birimi oluşmuş ve bölgenin idarî ve yerel yönden 
yönetim bütünlüğü bozulmuş, bu bölünmüşlük nedeniyle de bütüncül bir yönetim imkânı kalma
mıştır. 

Doğal afetler konusu da dahil olmak üzere İstanbul'a yönelik hiçbir sorunu yukarıda belirtilen 
tespitlerden soyutlanarak irdelenmesi mümkün görülmemektedir. 

- İstanbul sadece doğal afetler yönünden değil, coğrafyasından kaynaklanan özel koşulları ne
deniyle, teknolojik afet yönünden de önemli bir risk bölgesidir. Bu bağlamda, sorunlarının ve çö
zümlerinin irdelenmesinde belirtilen bu yön mutlaka dikkate alınmalıdır. 

- İl afet kapsamındaki muhtelif senaryo çalışmalarına göre; ilde yaşanacak bir büyük deprem 
afeti halinde, il bazında afet yönetim sistemine dahil kurumlardan toplam 3000 kişinin görev ala
cağı öngörülmekte, beklenebilecek ortalama maddi hasann 60 milyar dolar civarında olacağı tah
min edilmektedir. 

- İlde üst yapı kapsamındaki binalarla ilgili bir envanter çalışması yoktur. Kentsel planlama 
aşamasında afet riski taşıyan alanlar belirlenmeli, riski bertaraf edecek tedbirler alınmadan bu alan
ların imar alanı olarak tertiplenmesine izin verilmemelidir, 

- 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununda bu yönde ge
rekli değişiklikler yapılarak, aksi yöndeki uygulamaların müsebbiplerine cezaî sorumluluk getiren 
hükümler kanunların muhtevası içinde yer almalıdır. 
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- Yapı denetimi konusunda, halen yürürlükte bulunan Fenni Mesuliyet sistemi çeşitli neden
lerle amaca uygun bir şekilde fonksiyon görememektedir. 

Bunun yerine gerek yapı tasarımı ve gerekse inşaat aşamasında kamu adına yetki kullanacak 
ve yapılacak hataya karşı her türlü cezaî sorumluluğu da üstlenecek koşullarda "Yetkin Mühendis
lik" veya "Danışman Mühendislik Kuruluşu (yetkin mühendislik işlevinin kurumsallaşmış örneği)" 
gibi yeni kurumsal modellere gidilmelidir. Böyle bir modele dönülmesi bilahare "Yapı Sigortası" 
sistemim getirecek ve teşvik edecektir. 

- 2886 Sayılı Yasa ile ifadesini bulan "ihale sistemi" yenilenmeli, ayrıca inşaat müteahhitliği 
sistemi gözden geçilerek kamu veya özel sektör müteahhitliği ayrımı olmaksızın, yap- satçılar da 
dahil olmak üzere, sadece mesleki yeterlik kriterleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli ve inşaat 
üretiminde kalitenin denetimi ana hedef olarak alınmalıdır. 

- Sivil Savunma personelinin afet öncesinde gerçek anlamda eğitilmesi ve gerekli araç, gereç 
ve ekipmanla donatımı önemlidir. Bu meyanda konunun bütçe kaynağı yönüyle ilgili olan "Sivil 
Savunma Fonu" bütçe disiplini dışına çıkartılmalı ve dinamik hale getirilmelidir. 

İstanbul için Avrupa ve Asya yakasında olmak üzere ilci ayrı Sivil Savunma Birliği oluşturul
malıdır. ihtiyaç bundan fazlasını gerektirecek boyutlardadır. 

- Afet sırasındaki ilkyardım hizmet ve pratikleri konusunda halkın bilinçlendirilmesini sağla
yacak eğitsel faaliyetler yapılmalı veya yaygınlaştırılmalıdır. Bu yönde yazılı ve görsel medya un
surlarından azami derece yararlanılmalıdır. 

- Afet anında iletişim (haberleşme) çok önemlidir. Bunu sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 
- Yapı denetimindeki yetkilerin, yerel yönetimlerdeki kadroların teknik yetersizliği nedeniyle, 

bu aşamada Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri tarafından kullanılmasında yarar görülmektedir. 
- Gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmayı teşvik eden imar affı politikalarından vazgeçilmeli

dir. 
Komisyon son .olarak 19-20 Haziran 1997 tarihleri arasında kömür havzalarında meydana ge

len tasman olayının incelemek Üzere Zonguldak İline gitmiştir. 
Burada Zonguldak Valiliği, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), Zonguldak ve Kozlu Bele

diye Başkanlığı ziyaret edilmiş, yapılan toplantı ve geziler sonucunda; 
- Tasman olayı; 27.12.1993 gün ve 3956 sayılı kanunla 7269 sayılı kanun kapsamına alınana 

kadar doğal afet olarak kabul edilmiyordu. Bu değişiklikten sonra taşınan olayı doğal afet olarak 
kabul edildi. 

- Tasman olayının doğal afet kabulü ve 7269 sayılı kanun kapsamına alınmasından sonra Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gereken etüd ve tespit işlemleri yapılmıştır. 

- Zonguldak ve Kozlu Belediyelerinin İller Bankasından aldığı paylar tasman olayı nedeniyle 
1997 yılında artırılmıştır. Bu payın 1998 yılında da artırılması gerekir. 

- 7269 sayılı kanun gereği ilk yapılacak işlemlerden biri yöre için "Afete Maruz Bölge" kara
rı almaktır. 

Ancak, bu durumda tüm bölgedeki inşaat faaliyetlerinin durdurulması gereklidir. Bu da bölge
deki tüm yatırımların iptali anlamındadır. 

- 3956 sayılı yasa gereği, 29.12.1993 tarihinden önce uğranılan hasarların giderilmesi müm
kün değildir. Yeni bir kanun teklifi veya idarî bir düzenleme ile 29.12.1993'ten önce tasmandan za
rar görenlerin de kanun kapsamına alınması gereklidir. 
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- TTK'nın üretim planlamasına uygun, mevcut ve muhtemel tasman etki haritası hazırlanarak, 
yapılaşmanın tasmanın etki alanının dışında gerçekleştirilmesinin sağlanması lâzımdır. 

- Belediyeler ve maden kanunu gereği, Belediye sınırları içindeki özel ve resmî maden kuru
luşları, Hazineye brüt kârının % 5'ini, Belediyelere de brüt kârının % 2'sini vermek zorundadır. 
Ancak, TTK sürekli zararda olduğundan Belediyeler ve Hazine bu kaynağı kullanamamaktadır. Bu 
hüküm brüt kâr yerine cironun binde 5'i olarak değiştirilmelidir. 

- Zonguldak tasman olayı çıkarılacak özel bir yasa ile düzenlenmelidir. Zira 7269 sayılı kanun 
kapsamında olan işin çözümü için tüm 7269 sayılı kanun hükümlerinde değişiklik gerekmektedir. 
Ayrıca, Afetler Fonu da bu ölçekte bir çalışma için son derece yetersiz kalmaktadır. 

- Kömür üreten Avrupa ülkelerinde (özellikle Almanya'da) kömür ton fiyatlarına yapılan ila
ve ile oluşturulan fonla kömür çıkartılması sırasında oluşan tasman zararları gideriliyor. Türkiye'de 
de buna benzer bir yöntemle kaynak oluşturulabilir; 

Gibi konular görüşülmüştür. 

DEĞERLENDİRME: 
Demokratik Sol Parti İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 8 arkadaşı tarafından verilen öner

ge sonunda; 

Doğal afetlerde meydana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gere
ğince TBMM'nin 48 inci 21.1.1997 tarihli bileşiminde 479 Karar Sayılı Karar ile kurulan Komis
yonumuz, konu ile ilgili kuruluşlardan bilgiler istemiş, doğal afetler için önemli kuruluşlardan 
(Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü) brifing almış, doğal afetler için 
önemi büyük olan illerde (Afyon-Dinar, Trabzon, Erzincan, Erzurum, İzmir, İstanbul ve Zongul
dak) ve geçmişte olan doğal afet olaylarından örnekleri mahallinde tetkik etmiştir. Komisyon yap
tığı 13 toplantıda konunun uzmanlarının bilgilerine başvurmuş, görüşlerini almış, bütün bu verile
rin değerlendirilmesi sonucunda; 

- Ülkemizde doğal afet zararlarının azaltılması konusunda yapılan çalışmalara 1840'h yıllar
da başlanmış olmasına ve yasal olarak gereken her türlü kanun, tüzük, yönetmelik, standart, vb. gi
bi mevzuata sahip olunmasına rağmen, doğal afet zararları beklenen düzeyde azaltılamamıştır. 

- Hızlı nüfus artışı ve göçler, denetimsiz şehirleşme ve sanayileşme, yoğun kaçak yapılaşma, 
her kademede bilgi ve eğitim eksikliği, afet bölgelerinde alan kullanımı planlaması, yapı sigortası, 
meslek sigortası, sertifikalı mühendislik, vb. gibi çağdaş yöntemlerle yerleşme ve yapı denetimi 
mekanizmalarının geliştirilememesi, afet zararlarının azaltılması konusunda merkezi yönetim, ye
rel yönetim, özel sektör ve halkın görev, yetki ve sorumlulukları arasında rasyonel dengelerin oluş
turulamaması, vb. gibi nedenlerle zaman içersinde doğal afet tehlikesi ve riski daha da artmaktadır. 

- Buna karşılık büyük afetler sonrasında yürütülen acil yardım, kurtarma ve zarar gören yerle
şimlerin süratle yenilenmesi açısından son yıllarda ülkemizin kapasitesinde.önemli gelişmeler ol
duğu 13 Mart 1992 Erzincan depremi, 13 Temmuz 1995 Senirkent su baskını ve çamur akması, 4 
Kasım 1995 İzmir su baskını, 1 Ekim 1995 Dinar ve 14 Ağustos 1996 Amasya-Çorum depremi 
sonrasındaki uygulamalarda açıkça görülmektedir. 

Ayrıca, 1980'li yıllardan itibaren kalitesi kontrol edilebilen hazır beton üretiminin hızla yay
gınlaşması, yapı güvenliklerinin artmasında olumlu bir etken olarak değerlendirilebilir. 

Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen, doğal afet zararlarının azaltılması çalışmalarının temel 
esası olan, afetler olmadan önce alınacak.tedbirler ve yapılacak çalışmalarla doğal afetlerin yol aça-
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cağı fiziksel kayıpları en küçük düzeyde tutmak mümkün olamamaktadır. Bu durumun temel ne
denleri aşağıda özetlenmiştir. 

1. Türkiye'de doğal afet zararlarının, afetler olmadan önce yapılacak çalışmalar ve alınacak 
önlemlerle düşük düzeyde tutulması politikaları yerine, afetler olduktan sonra yara sarma politika
larına önem ve öncelik verilmiştir. Buna rağmen doğal afetler nedeniyle yapılması gereken konut 
sayısı hızla artarken, parasal kaynak ihtiyaca cevap vermediğinden devlet tarafından yapılması ge
reken konut sayısı sürekli artmaktadır. Bugünkü konut borcu 32 000 adede ulaşmıştır. Bu rakamın 
içerisinde 1966 Varto depreminden beri sıra bekleyen 8 000 civarındaki konut da bulunmaktadır. 

2. Türkiye'de ülkenin karşı karşıya olduğu deprem ve diğer afet tehlikesi halka mal edileme
miş ve bu konuda yaygın ve etkili bilgilendirme ve eğitim programları başarıyla uygulanamamış
tır. 

3. Çok eski geçmişe sahip olmalarına rağmen, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymama, 
başta yerel yönetimler olmak üzere, her kademede alışkanlık haline getirilmiştir. Bu durumun en 
son örnekleri izmir su baskını, Erzincan ve Dinar depremlerinde bütün açıklığı ile görülmektedir. 
Yasa ve yönetmeliklere uyulmamasının herhangi bir sorumuluğu da yoktur. Yasalarda mevcut olan 
yaptırımlar uygulanmamakta veya uygulanamamaktadır. 

4. Ülke genelinde bir kentsel plana bağlı olmayan geniş bir kırsal kesim yerleşmesi (köy yer
leşimleri) bulunmaktadır. Bu alanlarda gerek yerleşim planlaması, gerekse yapı denetimi bakımın
dan gerçekçi bir kontrol mekanizması mevcut değildir. 

5. Türkiye'de yerleşme ve yapılaşmaları etkili bir biçimde denetleyecek, yapı sigortası, mes
lek sigortası, sertifikalı mühendislik gibi çağdaş uygulamalara geçilememiştir. İmar yasasında 
mevcut olan fenni mesuliyet sistemi ile ciddi bir yapı denetimi sağlamak mümkün değildir. 

6. 2886 Sayılı İhale Yasası ve inşaat müteahhitliği sistemiyle sağlıklı yapı elde etmek müm
kün değildir. 

7. 3194 Sayılı İmar Kanunu, 1580 Sayılı Belediye Kanunu ve 3030 Sayılı Büyükşehir Beledi
yelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanundaki muhtelif boşluklar nedeniyle, planlı kentsel mekânlar
da fizikî planlama aşamasında, yapı tasarımı ve denetimine afet riski taşıyan alanlarda imar izni ve
rilmekte ve yapılaşma sürecinde büyük aksaklıklar bulunmaktadır. 

' 8. Türkiye'de inşaat mühendisi, mimar, şehir plancısı, yer bilimcisi yetiştiren üniversitelerde 
ülkenin sahip olduğu doğal afet tehlikesi ve riski ile afet zararlarının azaltılması konusunda temel 
bilgileri içeren eğitim verilmemektedir. 

9. Türkiye'de doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması konusunda merkezi yöne
tim, yerel yönetim, özel sektör ve halkın görev, yetki ve sorumlulukları arasında rasyonel dengeler 
oluşturulmamış ve her olayın ekonomik maliyeti merkezi yönetimin kıt kaynakları ile karşılanma
ya çalışılmıştır. Buna karşılık 1992 yılında Afetler, Deprem ve Sivil Savunma Fonları Genel Büt
çesi içerisine alınmış ve bütçeden verilen sembolik ödeneklerle afet hizmetleri yürütülemez hale 
gelmiştir. 

10. Afet riskini sahip büyük illerde, bu illerin genel yönetim zorluklan da dikkate alınarak ye
ni afet yönetimi sistemi geliştirilememiş ve bu illerdeki Valilik ve Belediyelere bir afet anında he
men kullanabilecekleri kaynak bulma ve kullanma yetkisi verilememiştir. 

11. Türkiye'de.afet bölgelerinin genişliği ve mevcut yapı stoğunun eksikliği karşısında afetler 
olmadan önce mevcut yapı ve altyapı sistemini iyileştiren veya yenileyen proje ve programlar uy
gulanamamıştır. 
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12.Tasman olayı 1993 yılında 7269 sayılı kanun kapsamına alınmış olmasına rağmen, gerek 
olayın oluş nedeni ve gerekse 7269 sayılı yasanın özellikleri nedeniyle olay bugüne kadar çözüle
memiş aksine havzadaki tüm yerleşimlerin afet bölgesi (yapı için yasak bölge) olarak ilân zorunlu
luğu şehirleşme açısından büyük bir olumsuzluk yaratmıştır. 

Ayrıca yasa, yürürlüğe girdiği tarihten sonraki yapıları kapsadığı için, önceden meydana ge
len zararlar karşılanamamaktadır. 

13. Afet yönetiminin her safhasında muhtelif kurum ve kuruluşlara ait imkânların rasyonel 
kullanımı için çok etkin bir koordinasyona ihtiyaç vardır. Mevcut mevzuat çerçevesinde bu koor
dinasyon hizmeti Afet işleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekle beraber, çeşitli nedenle ko
ordinasyon yönünden kısmî aksaklıkların yaşandığı görülmektedir. 

ÖNERİLER: 

Doğal afetlerde meydana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken ted-. 
birlerin belirlenmesi maksadı ile Anayasanın 98 inci ve Meclis içtüzüğünün 102 nci ve 103 üncü 
maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21.1.1997 gün ve 48 inci birleşiminde 479 
Sayılı Kararı ile kurulan Komisyonumuz konu ile ilgili kuruluşlardan bilgi istemiş, Afyon, İsparta, 
Trabzon, Erzincan, Erzurum, izmir, istanbul ve Zonguldak illeri ile afet bölgelerinde inceleme yap
mış, yetkili ve görevliler ile konunun uzmanlarından bilgi almış, önerileri dinlemiş, başta ti Vali
leri olmak üzere doğal afet olayları ile ilgili resmî ve özel ilgilileri dinlemiştir. Komisyonumuz bü
tün bu verilerin değerlendirilmesi sonucunda bu konuda aşağıda sıralanan tedbirlerin alınması ge
rektiği kanaat ve sonucuna varmıştır; 

Çağdaş afet yönetimi ve doğal afetlerle mücadele, herşeyden önce doğadaki mevcut tehlikele
rin iyi bilinmesi ve bu tehlikelerin doğurabileceği riskleri azaltabilmek için, doğanın en akılcı yol 
ve yöntemlerle kullanılmasını gerektiren topyekûn bir mücadeledir. Bu mücadele içerisinde en sa
de vatandaştan en yetkili makamlara kadar herkese görev ve sorumluluk düşmektedir. 

Öncelikle doğal afet zararlarının, ancak doğal afetler olmadan önce alınacak yasal, idarî ve 
teknik önlemlerle azaltılabileceğine her kademede inanmak ve uygulanacak afet yönetim sistemini 
buna göre düzenlemek gerekmektedir. 

Türkiye'nin yukarıda sayılan eksiklikleri ortadan kaldıracak, doğal afetlerin önlenmesi ve za
rarlarının azaltılması çalışmalarını ana politika olarak benimseyen, bir afet anında gerek merkezde 
ve gerekse yerel ölçekte etkili bir afet yönetimi uygulamasını sağlayan yeni bir temel afet yasası-
nına ivedilikle ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle halen yürürlükte olan 7269 Sayılı Kanun, yeni 
çıkarılan 4123 ve 4133 Sayılı Kanunlar birleştirilmen ve yeni bir çerçeve yasa hazırlanmalıdır. 

1. Ayrıca, 3194 Sayılı imar Yasası afet bölgelerinde çağdaş alan kullanımı planlaması esasla
rını, planları yapan, yaptıran, plana aykın hareket edenlerin sorumlulukları ve bunlara uygulanacak 
cezaî müeyyideleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Gecekondulaşma ve kaçak ya
pılaşmayı teşvik eden imar affı politikasından vazgeçilmelidir. 

2. 1580 Sayılı Belediye Kanunu ve 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın
da Kanun, yerel yönetimlerin doğal afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve zararlarının azaltılma
sı konusundaki görev, yetki ve sorumluluklarını ve aykırı hareket edenlere uygulanacak cezaî mü
eyyideleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

3. 5442 Sayılı il idaresi ve 3360 Sayılı İl Özel idaresi Kanunları afet yönetimi ve yeniden in
şa faaliyetlerine yerel idarelerin aktif biçimde katılımını sağlayacak ve bu hizmetler için yerel kay
nakların kullanımına imkân verecek şekilde yeniden düzenlemelidir. 
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4. Yapıda denetim, sigorta ve sorumlulukları belirleyen yeni bir yasal düzenleme getirilmelidir. -
5. Meslek odaları ve mühendislerin görçv, yetki ve sorumlulukları ile ilgili mevzuat, odaların 

denetim esaslarını yerleştirecek şekilde yeniden düzenlemelidir. Yapı denetiminde fennî mesuliyet 
sistemi yerine mutlaka yetkin mühendislik (sertifikalı mühendislik) ile müşavir mühendislik düze
ni yaşama geçirilmelidir. 

6. inşaat müteahhitliği sistemi, kökten değiştirilerek inşat müteahhitliği kurumu, hem kamu 
hem de yap- satcılar da dahil özel sektör müteahhitliğini kapsayacak şekilde üniform bir yapıya ka
vuşturulmalıdır. Bağımsız ve uzman bir meslek kuruluşu olarak kurulması zorunlu hale gelen İn
şaat Müteahhitleri Odası kurulmalı ve müteahhitler meslek ilkeleri açısından denetienmelidir. Ben
zer bir kurumlaşma, belirli bir büyüklüğe kadar inşaat yapma yetkisi verilebilecek küçük müteah
hitler içinde oluşturulmalı ve tüm kalfa- formenler bir sınavdan geçirildikten sonra tescil edilmeli
dir. 

7. Doğal afet tehlikesi ve riski ile afet zararlarının azaltılması konusunda halkın bilgilendiril
mesi ve bilinçlendirilmesi sürekli, etkili ve yaygın eğitim programlan ile uygulanmalı ve dernek, 
vakıf, izcilik teşkilâtlan, mahalle örgütleri vb. gibi hükümetlere bağlı olmayan gönüllü kuruluşla
rın bu faaliyetler içerisinde yer almalan sağlanmalıdır. 

8. Mimar, şehir plancısı, mühendis, yer bilimcisi yetiştiren üniversitelerin dört yıllık eğitim 
programlan Türkiye'nin sahip olduğu doğal afet tehlikesi dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli-

. dir. 
9. Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve afet zararlannın azaltılması konusundaki araştır-

ma-geliştirme faaliyetleri öncelikli konular arasına alınmalı, yaygınlaştırılmalı ve etkili biçimde 
desteklenmelidir. Bu faaliyetlere özel sektörün de katılımı sağlanmalıdır. 

10. tnşaatlann bünyesine giren kum,çakıl, çimento, çelik ve tuğla vb. gibi inşaat ana malze
melerinin üretimi, yetki sahibi kamu kuruluştan tarafından sürekli denetlenmeli, bunun için gerek
li yasal düzenleme yapılmalı, buna aykın hareket edenler için caydıncı hükümler getirilmelidir. 

11. İmar mevzuatına tabi olan kırsal bölgelerle, kentsel bölgelerde belirli bir tarihten sonra ya
pılan, imar ve afet mevzuatına aykın yapılar, afet zaranna uğradıklannda bu yapılann sahiplerine 
yasal hak sahipliği tanınmamalı ve yeni konutlar yapılmamalıdır. 

12. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu yeniden düzenlenmeli ve 1992 yılından sonra Anka
ra'da geliştirilen iyi eğitimli, iyi teçhizatlı profesyonel Sivil Savunma Birlikleri İstanbul, Erzurum, 
Samsun, İzmir, Adana ve Diyarbakır gibi 6 bölgede daha kurulmalıdır. Gönüllü arama ve kurtar
ma faaliyetleri teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. 

Sivil Savunma Birlikleri, İl Acil Yardım Ekipleri, yükümlü ve halk eğitimleri sürekli olarak 
yapılmalı ve eğitimler tatbikatlarla pekiştirilmelidir. 

Sivil Savunma Bölge depolan kurularak, gerekli araç-gereç ve malzeme stoklan yapılmalı ve 
yurt düzeyinde etkin bir "Haber Alma ve Yayma İkaz ve Alarm Sistemleri" ilgili kuruluşlarla ko-
ordine edilerek kurulmalıdır. 

13. Belediyelerdeki itfaiye teşkilâtlan bir afet anında kurtarma ve ilk yardım yapacak şekilde 
yeniden örgütlenmeli, donatımlı ve eğitilmelidir. 

14. Afet anında iletişim (haberleşme) çok önemlidir. Bir afet anında, kesilmeyecek bloke ol
mayacak, hızlı ve etkili bir haberleşme sistemi kurulmalıdır. . 

15. Afet hizmetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesi herşeyden önce kolay kullanıla
bilen hazır parasal kaynaklann mevcudiyetine bağlıdır. Bu amaç için Afetler, Deprem ve Sivil Sa
vunma Fonlan, genel bütçe dışında tutulmalı, gelirleri artmlmalı ve kaynaklan çeşitlendirilmelidir. 
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16. DSİ Genel Müdürlüğünün özellikle kırsal bölge yerleşimlerinde sel kontrolü sağlamayı 
amaçlayan büyük bir proje stoku bulunmaktadır. Mevcut bütçe imkânlarıyla bu projelerin zamanın
da realize edilmesi mümkün olmadığından afet yaşanmadan önce tedbir alınması yaklaşımı ile, anı
lan Genel Müdürlüğün bütçesine bu tür projeler için sürekli olarak ilave ödenek desteği sağlanma
lıdır. 

17. Mülkî idare amirlerinin afet yönetimi konusunda akademik ve hizmet içi eğitime tabi tu
tulmaları gerekmektedir. Bu amaç için kpnuya yakın üniversitelerde eğitim merkezleri kurulmalı, 
Kaymakamlık kurslarında afet yönetimi konusu en geniş şekilde işlenmelidir. 

18. Büyükşehir Ve nüfusu 1 milyonu aşan şehirlerin belediye teşkilâtları içerisinde bir (afet 
planlaması ve yönetimi) birimi oluşturulmalı ve yeni yerleşme yerlerinin belirlenmesi, yeni yatı
rımların yapılacağı alanlar, altyapı tesislerinin güzergâhları vb. gibi konularda bu birimin görüş ve 
önerileri esas alınmalıdır. 

19. Büyükşehirlerin afet riski ve büyük şehirlerde afet zararlarının bütün dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de çok önemli bir sorundur. 

Ülkemizde İstanbul, İzmir, Bursa gibi iller hem büyük deprem ve hem de su baskım riskine, 
Ankara, Adana, Antalya ve İçel gibi iller ise önemli ölçüde su baskını riskine sahiptirler. 

Bu illerdeki afet yönetimi sistemi illerin genel yönetim zorlukları da dikkate alınarak, klasik 
örgütlenmelerin dışında ele alınmalı ve afet zararlarının azaltılması konusunda Valilik ve Beledi
yelere özel kaynak, yetki ve sorumluluk verilmelidir. 

20. Afet riski yüksek olan bölgelerden başlamak üzere mevcut yapı ve altyapıların afetler ol
madan önce güçlendirilmesi ve yenilenmesi çalışmalanna önem ve öncelik verilmeli ve bu amaç 
için yeterli iç ve dış kaynaklar bulunarak özel bir proje hazırlanmalıdır. 

Ayrıca, afet riski yüksek olan ve son yıllarda yoğun afetlerle karşılaşmış bulunan yörelerdeki 
sosyal ve ekonomik yapının bir an önce iyileştirilmesi için, bu yörelere yatırımlarda ve kalkınma 
planında öncelik verilmelidir. 

21. Tasman olayı, bölgenin sosyo- ekonomik gelişimini de kapsayacak yeni ve özel bir yasa 
çıkarılarak çözülmelidir. Bu yasa içerisinde bölge için yeni bir bölge planı hazırlanması, tüm sos
yal ve teknik altyapı sorunlarının yeniden düzenlenmesi ve bölgeye ilave kaynak transferine imkân 
sağlanmalıdır. 

22. Afet yönetiminde Afet Yönetim Sistemine doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayan ku
ruluşlar arasında koordinasyon sağlanması çok önemli bir husustur. Etkin bir koordinasyon sağla
nabilmesi için afetlerle ilgili iki ana Genel Müdürlüğün (Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Sa
vunma Genel Müdürlüğü) Başbakanlığa bağlı bir Afet Müsteşarlığı çerçevesinde yeni bir idarî ya
pıya kavuşturulması gereklidir. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Atilla Mutman Osman Hazer Ali Rıza Bodur 

İzmir Afyon İzmir 
Kâtip Üye Üye 

İsmail Yılmaz Cengiz Alîınkaya Tevhit Karakaya 
İzmir Aydın Erzincan 
Üye Üye Üye 

Abdulkadir Akgö'l Turhan Arınç Işın Çelebi 
Hatay İzmir İzmir 

(İmzada Bulunamadı) 
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38. İzmir SS Esnaf Kef. Koop. Başkanlığı, Sel Felâketi Nedeniyle Verilen ve Ertelenen Kre

dilerin Listesi 
39. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanlığının 16.4.1997 gün ve 963 sayılı yazısı 
40. İzmir, Çiğli Belediye Başkanlığının 9.4.1997 gün ve 372 sayılı yazısı 
41. İzmir, Bornova Belediye Başkanlığının 4.4.1997 gün ye 557 sayılı yazısı ve eki raporlar 
42. İzmir, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün 31.3.1997 gün ve 3052 sayılı yazısı ve eki ra

por 
43. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, "İzmir'de 3-4 Kasım 1995 Karşı

yaka Sel Felâketi", İzmir 1996 
44. İstanbul Valiliği, "İlimizde Meydana Gelen Su Baskınlan Konusunda Yapılan Çalışmalar 

9-11 Temmuz 1995 Brifing Raporu, Temmuz 1995 
' 45. İstanbul Valiliği, 13.3.1997 gün ve 1835 sayılı yazı ve eki, "İstanbul İl Afet Acil Yardım 

Plânı", 1997 
46. İstanbul İli Haberleşme Grup Başkanlığı, rapor 1997 
47. ÖZTAŞ, T., "İnsan Yerleşimlerini Plânlama Aşamalarında Afet Araştırmalarının Yeri", 

1997 
48. ERTURAN, K., "İran Depreminin Düşündürdükleri ve Bizdeki Deprem Ölümleri", Mayıs 

1997 
49. Artvin Valiliği, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün 13.3.1997 günlü yazı ve eki doğal 

afetlerle ilgili belgeler 
50. Hatay Valiliği, 10.3.1997 gün ve 98 sayılı yazı ve eki doğal afetler dosyası 
51. İsparta Valiliği, 7.3.1997 gün ve 912 sayılı yazı ve eki, "13 Temmuz 1995 günlü Senirkent 

Heyelan ve Sel Afeti Raporu" 
52. İsparta DSİ 18 inci Bölge Müdürlüğü "İsparta, Senirkent Doğu ve Su Yolu Dereleri Taş

kın ve Rüsubat Kontrolü Raporu," Ekim 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 345) 
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53. Trabzon Valiliği il Sivil Savunma Müdürlüğünün, "Ülkemiz ve Trabzon tündeki Doğal 
Afetlere Genel Bakış Raporu", 1997 

54. Trabzon Valiliği, Değirmendere Havzası Çevre Sorunları Envanteri, Ekim 1995. 
55. Trabzon Valiliği Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün 14.4.1997 gün ve 1993 sayılı yazısı 

ve eki, "Değirmendere Vadisinde Oluşan Taşkınlara Ait Rapor" 
56. Afyon Valiliği, 6 Mart 1997 gün ve 561 sayılı yazı ve eki, "1.10.1995 Günlü Deprem ile 

İlgili Çalışma Raporu" 
57. Dinar Belediye Başkanlığının 21.3.1997 günlü öneri ve istekleri hakkında yazısı 
58. Erzurum Valiliği, "Palandöken Kış Sporları ve Turizm Merkezi Acil Durum Yönergesi 

Taslağı", 1997 > 
59. ÖZÇELlK, Sabahattin, "Sivil Savunma", Mayıs 1997 
60. izmir, Bornova Belediye Başkanlığı, "taşkın Notlan", Haziran 1997 
61. Zonguldak Metropoliten alanı, Kozlu, Kilimli, Çatalağzı, Belediyeler Birliği Plânlama ör

gütü Başuzmanlığı, "Zonguldak Metropoliten Alanı Plânlaması", Ocak 1994 
62v SEZER ilhan, DEĞİRMENCİ Nail, "Tasman ve Tasman Hasarları", Kasım 1996 
63. Kozlu, Kılıç Mahallesi Raporu, 
64. GEMİCİ Hasan, "Zonguldak ilindeki Tasman ye Su Baskınları Hakkında Yazı ve Notlar", 

Mayıs 1997 
65. Yapı ve Tesisler Tasman Yönetmeliği (TASLAK) 
66. Havzi-i Fahmiye (Kömür Havzası) sınırlan için yapılan çalışmalar 
67. Zonguldak Valiliği "Zonguldak İli ile ilgili Brifing", 1997 
68. İstanbul il Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu, "Deprem ve Doğal Afetler Ra

poru" Temnlüz 1993 
69. Sivil Savunma Birliği "Brifing" 1996 
70. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı "Türkiye Millî Afet Planı", 1989 
71. T.M.MO.B., "Erzincan Depremi", 1992 
72. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, "13 Mart 1992 Erzincan Depremi Mühendislik 

Raporu", 1992 
73. ODTÜ TMMOB, inşaat Fakültesi, "1 Ekim 1995 Dinar Depremi Mühendislik Raporu", 

1»5 
74. İnşaat Mühendisleri Odası, izmir Şubesi, "Proje Yapı Denetimi Sempozyumu", 1993 
75. TMMOB, inşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Deprem Vakfı, "Doğal Afetler ve insan 

Yerleşimleri Politikalan", Haziran 1996 
76. TMMOB İstanbul Şubesi, "istanbul ve Deprem Sempozyumu" Mayıs 1991 
77. İzmir Çevre Hizmetleri Derneği, "İzmir'in Sel ve Erozyon Raporu", 1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 345) 
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D 
Sıra 
HSLL AJMLI Sayısı; Tarihi; Öz», 

1 1 120 8.4.1996 Atilla Mutman' in Önergesi 
2 2 Gerekçe 
3 
4 

Parça 

Adedi; 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

Sayısı 
120 

479 
484 
58/1 
498 

DİZt PUSULASI 

; Tarihi; 
8.4.1996 

21.1.1997 
4.2.1997 

20.2.1997 
15.5.1997 

TBMM Kanunu (Resmî Gazete) 
TBMM Kararı 

5 2 58/1 20.2.1997 Araştırma Komisyonu Karan 
6 1 498 15.5.1997 TBMM Süre uzatımı Karan 

(Resmî Gazete) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
18 İNCİ BİRLEŞİM 25 . 11 . 1997 SALI Saat : 15.00 

1 • 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 
235 inci Maddesine Bir Bend Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/488) İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 

2. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler 
ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kânun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memu
riyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/683), 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Hayri Doğan ve 58 Arkadaşının, Tarım Kredi Koo
peratifleri Merkez Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini Yasalara Aykırı 
Olarak Görevden Aldığı, Yerlerine Partizanca Atamalar Yaparak Görevini Kötüye 
Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu 
İddiasıyla Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar Hakkında Anayasanın 100 
üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi (9/15) 

2. — İzmir Milletvekili Atilla Mütman ve 9 Arkadaşının, Doğal Afetlerde 
Meydana Gelen Can ve Mal Kaybını En Aza İndirmek İçin Alınması Gereken Ted
birlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Mad
deleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/58) Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S, Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
18.11.1997) 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

_ _ _ _ ^ ^ 5 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 
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1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile il
gili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi .(10/26) 

4;, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarının araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

5. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

6. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

7. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı. 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

8. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

9. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

10, — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana-

_ 2 — • 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

ll'< — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanları
mız ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

12. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretiminde
ki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

13. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

14. — İstanbul Milletvekili Algan I-Iacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

15. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmet
lerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

16. —Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel 
Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

17. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

18. --İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

19. - - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et 
ithalatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 
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20, — îstan'bul Milletvekili Halit Dıımankaya ve 14 arkadaşının, Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

21'< — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

22. — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)' 

23. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzaladığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/49) 

24. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/50) 

25. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

2&ı — İzmir Milletvekili Metin öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkif evleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

27.) —Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca, bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

28j —Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerin
deki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 
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29, — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 28 arkadaşının, kumar
hanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarını tespit etmek ve daha iyi 
denetlenmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/56) 

30. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alman kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

31'H — Sivas Milletvekili A'bdullatif iŞener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

32. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 9 arkadaşının, yargı bağımsızlığına 
gölge düşürdüğü iddia edilen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

33. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi önceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik soru
nunun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

34, — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi inceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya 
muhtaç çocukların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

35, — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/64) 

36, — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin 
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapı
labilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/65) 

37. —İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 115 arkadaşının, başörtülü kız öğren
cilerin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 
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38̂  —Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan sac ithal edildiği iddialarını ve bun
ların üretimde kullanılmasının sakıncalarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/69) 

39. —Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 42 arkadaşının, ülkemizin enerji tü
ketiminde ileride bir darboğazla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

40. — Aydın Milletvekili AH Rıza Gönül ve 21 arkadaşının, Refah Partisinin 
Uluslararası Yardım Teşkilâtı, (IHH) ile ilişkisinin araştırılması ve bu teşkilâtça 
toplanan kurban paralarının amacına ulaşıp ulaşmadığının tespiti amacıyla Anaya-
snın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mddeteri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

41^ —Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, Refah Partisi üye
si oldukları iddia edilen iki kişinin kurban organizasyonu marifetiyle topladıkları 
paraların nerelerde kullanıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

42< — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin hac organizasyonlarından sağladıkları gelirden Refah Partisine para akta
rılıp aktarılmadığını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

43. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken * tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

44̂  —.Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 14 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

45, — Bitlis ' Milletvekili • Zeki Ergezen ve 24 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
içinde bulundukları sorunların ve tütün politikamızın tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inef maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 

46, — izmir Milletvekili Hakan Tartan ve 16 arkadaşının, ülke çıkarlarına uy
gun bir enerji politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 
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47. — Burdur Milletvekili Kazım Üstüner ve 14 arkadaşının, hayvancılık sek
törünün sorunlarının ve uygulanan yanlış politikaların araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

48. — İstanbul Milletvekili H. Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkanı Tansu Çiller'in, yurt içi gezilerinde kullandığı yabancı hava siciline ka
yıtlı uçağın kullanımının Siyasî Partiler ve Türk Havacılık Kanunları karşısındaki 
durumunun belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

49. — İçel Milletvekili Oya Araslı ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Baş
kanı Necmettin Erbakan'ın mal varlığının ve kaynaklarının tespit edilmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

50. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

51. •— Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ye 22 arkadaşının, otomotiv 
sanayinin sorunlarının ve devrim otomobilinin üretilmemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/82) 

52. —Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi 
ile yabancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve GAP'ın kısa sürede bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

53. —İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin 
daha iyi denetlenebilmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

54. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı 
olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/85) 

55. — Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kuru
munun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılma-

— 7 — 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

sini sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87) 

56. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

57, — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 21 arkadaşının, orta öğretimdeki so
runların araştırılarak Anayasal çerçeveye uygun bir millî eğitim politikasının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

58< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, et ithali ko
nusunu araştırmak ve hayvancılığımızın geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

59. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 26 arkadaşının, İstanbul Per
şembe Pazarı Ticaret Merkezi (PERPA)'nın içinde bulunduğu durumun araştırılarak 
ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

6Öj — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara 
Bank, Tmpexs Bank ve TYT Bank'ın iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

61'< — İstanbul Milletvekili Halit .Dumankaya ve 23 arkadaşının, Kazakistan'da 
bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin onarımında meydana gelen yolsuzluk ve 
usulsüzlüklerin araştırılarak, sorumlularının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/97) 

62.—Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 26 arkadaşının, Etibank tarafın
dan yapılan alühıina ihalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 
araştırarak, madenlerimizin daha rantabl işletilmesi için alınması gereken tedbir
leri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

63. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E Tipi 
Cezaevinin kapatılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını 
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araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

64.— Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Denizli İlinin içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

6S« — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 20 arkadaşının, cezaevlerinde 
tutuklu ve hükümlüler tarafından sürdürülen ölüm orucunun nedenlerini ve istem
lerini açığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

66, — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının, orman yangınları
nın önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmal ve kusurların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

67, — 'Bartın Milletvekili Koksal Toptan ve 22 arkadaşının, kumarhanelerin ya
rattığı maddî ve ahlakî. tahribatların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

68, — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım 
müesseselerinin tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kuruma haksız kazanç 
sağlanmak suretiyle TEDAŞ'ın zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

69< — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanma
raş İlinin sorunlarım araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

70. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 19 arkadaşının, Gediz Nehrinin kirlen
mesinin nedenlerini araştırmak ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

711. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Pamukkale'nin doğal 
güzellikleri ile kültürel mirasının korunması için alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

72. — Çankırı Milletvekili Mete Bülgün ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/111) 

73, —Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 19 arkadaşının, Trakya'yı tehdit 
eden çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

74, — İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 47 arkadaşının, spor yapma ola
nakları ile spor kulüpleri ve sporcuların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

75, •-— İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 21 arkadaşının, milletvekilleri 
ve bakmakla yükümlü olduklarına ödenen sağlık harcamalarını araştırarak varsa 
usulsüzlükleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

76< — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 25 arkadaşının, Halk Bankası 
tarafından usulsüz kredi verildiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/116) 

77. —- Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 20 arkadaşının, sağlığa zararlı 
şeker ithal edildiği iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

78. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, üniversite
lere giriş sınav sistemindeki olumsuzlukları bütün boyutlarıyla araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

79. — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 22 arkadaşının, özel iskelele
rin yasal durumları ile ülke ekonomisi ve çevreye verdikleri zararları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

80. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, otomobillerle ilgili 
bedelsiz ithalat rejiminin ülke sanayi ve ticaretine yapacağı olumsuz etkileri araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

81 .— Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun araş-
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tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 1.05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/121) 

82. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 22 arkadaşının, BELKO tarafından 
yapılan ithal kömürün satışı ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/122) 

83. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 arkadaşının, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanının yasa dışı uygulamaları ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

84. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 22 arkadaşının, Kültür Bakanlığı
nın Sanata ve Sanatçılara uyguladığı politikalar ile Devlet ve özel tiyatroların so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün. 102 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

85. — Manisa Milletvekili Cihan Yazar ve 19 arkadaşının, ilaç üretmindeki 
sorunların araştırılarak genel bir ilaç politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/128) 

86. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar ve 43 arkadaşının, güvenlik güçlerinin 
toplumsal olaylar karşısındaki şiddete varan tutum ve uygulamalarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/129) 

87. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, ülkemiz 
de meydana gelen şiddet olaylarının boyutlarını ve nedenlerini araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

88. — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli ve 20 arkadaşının, ülkemizde ama
tör sporculuğun bugünkü durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

89. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 49 arkadaşının, Türkiye Cumhu
riyeti ile Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/132) 
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9Ö< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 33 arkadaşının, Başbakanlık 
Örtülü ödeneğinin amacının dışında kullanıldığı iddialarını araştırarak varsa usulsüz
lük ve yolsuzlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

9ti — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 2i arkadaşının, Ege kıyılarında ku
rulan balık çiftliklerinin ülke turizmini tehdit ettiği iddialarını araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

92. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ye 21 arkadaşının, kamuda çalışan 
mimar ve mühendislerin çalışma koşullarının araştırılarak özlük haklarının iyileşti
rilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/136) 

93. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 21 arkadaşının, yasama dokunulmaz
lığı konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

94. — Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 24 arkadaşının, bazı termik sant
rallerin işletme hakkının devredilmesinin millî çıkarlara ters düştüğü iddiasını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

95. — Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı .ve 20 arkadaşının, Trakya 
bölgesinde özellikle Çorlu ve Çerkezköy'deki çarpık sanayileşmenin önlenmesi için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/138) v • 

9öj — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 21 arkadaşının, gümrüklerde 
meydana gelen karapara aklama olaylarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

97. — İzmir Milletvekili Hakan Taftan ve 20 arkadaşının, AİDS'le mücadele 
yollarının araştırılarak ulusal bir politikanın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/140) 

98. — Diyarbakır Milletvekili Seb'getullah Seydaoğlıı ve 23 arkadaşının, Diyarba
kır İlinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 
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99, — Konya Milletvekili Lütfi Yalman ve 56 arkadaşının, bir doktorun türbanlı 
olduğu gerekçesiyle bilimsel çalışmalarının engellendiği iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

100. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 34 arkadaşının, İstanbul Şişli'de mey
dana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama olayının aydınlığı kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

101. — İçel Milletvekili Oya Araslı ve 29 arkadaşının, eğitim veya dinî amaçlı ev, 
yurt, tarikat, dergâh gibi kuruluş, örgüt ve yerlerin faaliyetlerinin araştırılarak Atatürk 
ilkelerine ve Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı eylemlerinin önlenmesi için alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

102. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 23 arkadaşının, Burdur İlinin ekono
mik, sosyal ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

103. —- Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 22 arkadaşının, şeker üretimi ve şeker 
fabrikaları ile şeker pancarı üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belilenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

104. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 21 arkadaşının, İzmir Körfezinde ya
şanan kirliliğin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
masına ilişkin önergesi (10/147) 

103, —İçel Milletvekili Mustafa İstemihan Talay ve 21 arkadaşının, yeni kuru
lan il ve ilçelerin sorunlarının araştırılarak il ve ilçe kurulmasıyla ilgili daha objektif 
kriterlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

106. — Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir ve 41 arkadaşının, kamu personel 
rejiminin bütün boyutlarıyla incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

107, — İstanbul Milletvekili Nami Çağan ve 20 arkadaşının, Üniversitelerin so
runlarının araştırılarak yeni üniversite açılmasıyla ilgili daha objektif kriterlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98. inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 
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108. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, EGO Genel Müdür-
lüğü'nce yapılan doğalgaz sayacı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştır
mak amacıyla Anayasanın -98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

109. —Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 24 arkadaşının, Burdur ve İç Batı 
Anadolu'da hayvancılığın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 

110. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 24 arkadaşının, Devletin uyuştu
rucuyla mücadele konusunda yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

11'1'n — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 77 arkadaşının, Eski Başbakan 
Tansu Çiller hakkındaki Meclis Soruşturması Önergesinin oylanması sırasında sahte oy 
kullanıldığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

112. —İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 22 arkadaşının, yetkililerin uyuş
turucuyla mücadelede yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

113. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner ve 19 arkadaşının, veteriner ilaçları 
ile yetiştiricilik ürünlerinin üretim, pazarlama, güvenli kullanım ve kalıntı sorunları
nın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

114. — İzmir Milletvekili Metin Öney ve 25 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

115. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 29 arkadaşının, iki ABD vatanda
şının Tansu Çiller'in danışmanı sıfatıyla çalıştırılmasının hukuka uygun olup olmadı
ğının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

116. — Afyon Milletvekili H. İbrahim özsoy ve 21 arkadaşının, hastanelerin so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/161) 

— .14 — ' 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

117».— Balıkesir Milletvekili Tamer Kanber ve 20 arkadaşının, Balıkesir İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

118. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 36 arkadaşının, Bulgaristan'dan yur
dumuza göç eden soydaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

119. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, K.İ.T.'ler ve 
özel şahıslar tarafından kurulan bazı vakıfların gayeleri dışında faaliyet gösterdikleri 
iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması. açılma
sına ilişkin önergesi (10/168) 

120. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 22 arkadaşının, Sayısal loto 
oyununun ülke kaynaklarının yurt dışına aktarılmasına neden olduğu ve ihalelerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

121. — İzmir Milletvekili Dirgen Keleş ve 33 arkadaşının, elektrik santrallerinin 
ve dağıtım hizmetlerinin işletme hakkının devri konusunda Anayasanın 98 inci, İç-" 
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/171) 

122. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 31 arkadaşının, S.S.K. sınavıyla 
ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

123. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, ormanlarımı
zın korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/173) 

124. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erezyo-
nun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

125. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 22 arkadaşının, Çernobil kazası
nın yurdumuzda meydana getirdiği etkilerin araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 
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126. — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 30 arkadaşının, Sosyal Yardımlaşma ' 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının kullanımında partizanlık yapıldığı ve 
keyfi davranıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/177) 

127. —Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 57 arkadaşının, Fiskobirlik yöneti
mince usulsüz fındık satışı yapıldığı iddialarının araştırarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

128< —Hatay Milletvekili Mehmet Sılay ve 49 arkadaşının, Doğu Türkistan'da 
yaşanan son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

129< — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kastamonu Mil
letvekili Murat Başesgioğlu'nun, kamu personel rijiminin daha adil, dengeli ve çağdaş 
bir yapıya kavuşturulabilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/179) 

130. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 31 arkadaşının, Avrupa'daki va
tandaşlarımıza yönelik ırkçı saldırıların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) 

1311, —Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, Balkanlar ve 
Avrupa ülkeleri ile ilgili olarak izlenen dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/12) 

132. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 24 arkadaşının, D.H.M.İ.'nce ger
çekleştirilen bazı ihaleler ile Antalya Havalimanı ve Yeni Dış Hatlar Terminal Binası 
ihalesiyle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/181) 

133. —- Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 46 arkadaşının, Türk Devletleri ile 
ilişkilerimizin geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/182) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 20 arkadaşının, yangınların 
önlenmesi ve itfaiye teşkilâtının yeniden yapılanması için alınması gereken tedbirle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 
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135. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 21 arkadaşının, İstanbul -' Çatal
ca - Sazlıkdere Baraj Gölü civarında bulunan bir araziye imar izni verilmek suretiy
le bir firmaya haksız menfaat sağlandığı iddialarını araştırmak, amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/184) 

13Ö. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 23 arkadaşının, NATO genişlemesi ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

137. — Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu ve 40 arkadaşının, Hatay İlinin 
sorunlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması için alın
ması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) 

138. — İstanbul Milletvekili Necdet Menzir ve 20 arkadaşının, Türk Polis Teşkilâ
tının sorunlarının araştırılarak yeniden yapılanması için alınması gereken önlemle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) 

139. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 20 arkadaşının, «itirafçı» kişilerle istih
barat örgütleri ve kolluk güçleri arasındaki ilişkiler hakkında ileri sürülen iddiaları 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve İ05 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 

140. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 22 arkadaşının, Yenikapı Mevleviha-
nesi'nde meydana gelen yangın nedenleri ile kültür ve tabiat varlıklarımızın korun
ması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

141. — Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin ve 22 arkadaşının, yüksek öğrenim 
için yurt dışına gönderilen öğrencilerle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

142. — Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın ve 24 arkadaşının, Batman İli
nin ekonomik, sosyal ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

143. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 24 arkadaşının, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesince yapılan reklam işleri ihalesinde usulsüzlük ve yolsuzluk olup olma
dığının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 
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144. —Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı ve 25 arkadaşının, muhtarların so
runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/194) 

145. — İçel Milletvekili Halil Cin ve 24 arkadaşının, İçel İlinin sorunlarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/195) 

146. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana ge
len facianın nedenleri ve yapılacak yardımları araştırmak, amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/196) 

147.— Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlıi ve 30 arkadaşının, YÖK ta
rafından yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlara denklik belgesi verilmesinde 
haksızlık yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

148. —Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun ve 24 arkadaşının, Antalya' 
da meydana gelen orman yangınında zarar görenlere yapılacak yardımın belirlenmesi 
ve yangınların söndürülmesinde alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/198) 

149,: — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 20 arkadaşının, bazı mal ve 
hizmetlere yapılan son zamlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

150, — Konya Milletvekili Abdullah Gencer ve 20 arkadaşının, Irak'ta yaşayan 
Türklerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

•151V— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk ve 31 arkadaşının, istanbul'da meyda
na gelen sel felaketinin neden olduğu zararlara karşı alınması gereken tedbirleri belirle
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 

152. -— Tokat Milletvekili Hanefi Çelik ve 30 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde geçici görevli olarak çalışan personelden bir kısmına keyfi bir şekilde 

— 18 — _ 



6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

kadro verildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

153. —- DY1P Grup BaşkanvekÜleri Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, İçel 
Milletvekili Turhan Güven ve Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ziraat 
Bankasınca tarımsal kredi faiz oranlarının arttırılmasının bankanın kârlılık duru
mu ve çiftçiler üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/202) 

154. — Kahramanmaraş Mületvekili Hasan Dikici ve 19 arkadaşının, TBMM'nde 
geçici görevli olarak çalışan personelden bir kısmına keyfi bir şekilde kadro ve
rildiği ve usulsüz personel alımı yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

155. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 21 arkadaşının, sekiz yıllık 
kesintisiz eğitimi öngören Kanunun uygulanmasıyla ilgili sorunların araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/204) 

156. — Sivas Milletvekili Tahsin Irmak ve 22 arkadaşının, partizanca atamalar 
yapıldığı iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98, inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

157i — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 19 arkadaşının, İstanbul'da mey
dana gelen su baskınının nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın. 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

158. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 26 arkadaşının, Şanlıurfa Tünel
leri inşaatının gecikmesinin nedenlerini araştırarak hizmete açılabilmesi için alın
ması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

159. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 19 arkadaşının, hayvancılık sektö
rünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

160. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki 
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
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ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/209) 

161. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, İstanbul ve Ankara 
Büyükşehir Belediyeleri ile bağlı şirketlerin bazı basın kuruluşlarına kaynak aktar
dığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

162. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 20 arkadaşının, Antlaşmalara göre 
Suriye ile sınırımızın bugünkü durumunun tespit edilmesi ve Suriye'de arazisi bu
lunan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunması amacıyla Anayasanın 98 nci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211) 

163. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 34 arkadaşının, uygulanan 
tasarruf tedbirlerine rağmen kamu kesiminde özellikle taşıt kullanımında savurgan
lık yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

164| —> Ankara Milletvekili Saffet Aııkan Bedük ve 37 arkadaşının, Avrupa Bir
liği ve Kıbrıs başta olmak üzere Hükümetin izlediği dış politika konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/15) 

.165. —• Erzurum Milletvekili Zek'i Ertugay ve 28 arkadaşının, zarar gören çiftçi
lerin desteklenmesiyle ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/213) 

Î66i — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül ve 21 arkadaşının, enerji darboğazı
nın boyutları ile üretim, dağıtım ve iletimden kaynaklanan enerji kayıplarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/214) ' ' 

, 167̂  — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, Doğu Anadolu Böl
gesinin kalkınma sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

168.. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 66 arkadaşının, din görevlilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/215) 

169. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, YÖK ve Başkanı 
hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın _ 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216) 
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1. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, özel okulların ücretlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) (2) 

2,—İstanbul Milletvekili Ziya* Aktaş'ın, Hitit dili ve uygarlığı konusundaki 
çalışmalara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) (2) 

3İ — Yozgat Milletvekili ilyas Arslan'ın, Sivas - Ankara Doğalgaz Boru Hattı 
güzergâhının değiştirilme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

4i — Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Bodrum Kalesi Su Altı Arkeoloji 
Müzesinde sergilenen Doğu Roma Gemisinin bir maket olup olmadığına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) (1) 

S. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ıh, Millî Güvenlik Kurulu görüşme 
tutanaklarının kamuoyuna açıklanmasının gerekçesine ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/587) (1) 

<3< — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt Organize Sanayi Bölgesi 
Alt Yapı Projesi ve KOBİ kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) i 

7. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitimi protes
to yürüyüşünde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/589) (1) 

8. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Ilısu Barajı projesine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

9< —• Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Kırık
kale Mühimmat Fabrikasındaki zarara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/591) (1) 

10, —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Kırık
kale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Millî Savunma Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/592) (1) 

ll'< — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Televole programının aile ve ço
cuklar üzerindeki etkileri konusunda bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Dev

let Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 
12. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Elmadağ 

Barutsan Fabrikasında meydana gelen patlama ve iş kazalarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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13, — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Kırık
kale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen yangının söndürülmesinde yabancı ül
kelerden gelen yardımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/595) (1) 

14< —Giresun Milletvekili Turhan Alçdik'in* fındık fiyatlarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) (1) 

15, — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey' 
in oluşumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

16, — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitimi pro
testo gösterileri konusundaki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) 

17, —Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Bakanlık personelinin fişlendiği yo
lunda basında çıkan haberlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

18.—Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Bakanlıkta yapılan görevden alma, 
atama ve tayinlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

19., —Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, gazetelerin promosyon düzenlemek 
için Bakanlığa verdikleri teminat mektuplarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/605) -

20. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Kırıkkale Mühimmat Fabrika
sında meydana gelen kazadan sonra yapılacak yatırımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 

21'<—Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Kırıkkale Mühimmat Fabrika
sında meydana gelen patlamanın nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

22, —Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde - Yeşilburç ve 
Çiftlik yollarının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/609) 

. 23< — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İlinde mazotla 
tarımsal sulama yapan çiftçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/610) 

24. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'ıın, Sinop - Boyabat'da organize sanayi 
bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/611) 

25, —- Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki öğretmen açığına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 
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26/-— Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Marmara Denizi ve Ukıabat 
Gölünün kirlenmesine karşı alınacak tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

27. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop - Boyabat futbol sahası 
inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 

28. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, hükümetin kurulması konusunda 
basına yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) 

29. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İline bağlı bazı 
ilçelerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

30. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
ilçelerin kültürevi projelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

31',—Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
yerleşim birimlerinin gölet projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/618) -

32. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya yakınlarında 
bulunan bazı tarihî ve turistik yerlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru Öner
gesi. (6/619) 

33. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Yunanistan'da Türk 
düşmanlığı propagandası yapıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/620) 

34. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya Kalesinin ziyaret 
saatlerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

35. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya'daki Kızıl Kule
nin turistlerin ziyaretine sürekli açık tutulup tutulmayacağına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/622) 

36. —Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya Alara Kalesine 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

37. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, TRT'nin personel sayısına ve 
yıllık personel giderlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

i 38< — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, TRT'nin reklâm gelirlerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

39. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara'daki TRT binalarına ve 
Genel Müdürlük sitesi inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

40. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, sekiz yıllık kesintisiz 
eğitim çalışmalarına ve personel maaşlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/627) 
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41., —Anralya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya'da bulunan bazı 
tarihî ve turistik yerlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

42̂  — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, İran - Türkiye. Ana Dogalgaz 
Boru ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/630) 

43, — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Sağlık Meslek Lisesi 
binası ile öğretmen lojmanları ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

44. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'daki bazı bina ve 
tarihi yerlerin restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/632) . 

45< — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde verilen yatırım kredilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/633) 

46. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Mercan I ve Gır-
levik II nci Hidroelektrik Santrali projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/634) 

47. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Otlukbeli Ziraat 
Bankası Şubesinin ne zaman açılacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/635) ' \ , 

48. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Tumaçayı Barajı 
ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/636) 

49. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'daki bazı ilköğretim 
okulu ve lojman inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/637) 

50. —Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, yükseköğrenim öğrencilerine 
verilen burslara ve Erzincan Huzurevi inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/638) 

51. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, geçici olarak başka ile nak
ledilen Erzincan Polis Okuluna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

52. —- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Bağ - Kur Hizmet 
Binası ihalesinin, ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/640) 

53. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan ve Refahiye kapalı 
spor, salonlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

_ 24 — 



7 
SÖZLÜ SORULAR 

54. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Araştırma've Uygu
lama Hastanesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/642) 

55. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, özelleştirilen kuruluşlarda ça
lışan' işçilerin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/643) 

50. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, S'StK'nun usulsüz personel 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/644) 

57„ — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, personel atamalarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 

58* — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in,: sodalı içeceklere ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

59. —- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli doğumlu olup bu ilde görev 
yapmak isteyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/647) 

6ö8 — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, İstanbul Defterdarının görev
den alınmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

6'1'< — Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Adana - Aladağ Sağlık Ocağı doktoru
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

62. —Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, yurtdışında lisans eğitimi ya
pan öğrencilere denklik verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/650) 

63. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ardahan Merkez Hacıali Kö-
yü'nün su sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

64. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinin kütüphane ihtiya
cına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

65. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesinin sağlık mer
kezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

66. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Sağlık Meslek Liselerinden mezun 
olanların istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

67. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesi Ceylanlı - Ka
mışlı Köyleri arasında bağlantıyı sağlayacak köprü projesine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/655) 

68. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesine bağlı Köşk -
Tükenmez köylerinin köprü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/656) 

69. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, " kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
çiftçilere ek kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/657) 
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70. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Tutak - Erzurum yoluna ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

71'. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı iline yeni barajlar yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

72. —~ Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı - Tutak baraj projelerine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) 

73. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı - Patnos Şeker Ova Barajı 
ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

74. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Murat Nehri üzerinde kurulması 
planlanan baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662) 

75„ — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Eleşkirt Aydıntepe Barajı projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

7ö.ı — Ağn Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı Yazıcı Barajı inşaatına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü ' soru önergesi (6/664) 

77. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Patnos Barajı ve Patnos Ovası 
sulama inşaatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/665) 

78j — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesi Yukarı Gözlüce 
Sağlık Ocağının sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/666) 

79< — Şanlıurfa Milletvekili lAbdulkadir öncel'in, Ceylanpınar'a bağlı bazı köy
lerin içme suyu ve köprü sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/667) 

80. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Yaylak Ovası Sulama Proje
sine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

811. — Aksaray Milletvekili Nevzat Köse'nin, Aksaray - Ağaçören'de DYP 
bayrağını yakan Ana. P. ilçe başkanı ve muhtarlar hakkında yapılan işleme ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

82. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Güncydoğu'da boşaltılan köy
lere dönüşün sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) , 

83. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt'teki ilköğretim okullarının 
branş öğretmeni açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 
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84. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt - Şirvan'daki orman alan
larının yok edildiği iddialarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

85. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - Refahiye - Doğan-
dere Nahiyesinde Jandarma Karakolu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/673) 

86. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, Gaziantep Sanayi 
Fuarında meydana gelen, bombalama olayının faillerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/674) . 

87. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara - Sincan'daki Yunus 
Göleti alanı imar planının değiştirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) 

88. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Malatya - Doğanşehir'de 
müfettişlerce öğretmenlere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) 

89. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, İstanbul Millî Eğitim Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/677) 

90. —Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Balıkesir - Ayvalık ilçesi Kovanç 
Sarıçalı İlköğretim Okulu Yaptırma ve Koruma Derneğince bazı vatandaşlardan 
bağış için senet alındığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/678) 

9L — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, «İmar Kanununun Bir Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılınası»nı öngören Kanun Tasarısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/679) 

92. —Yozgat, Milletvekili İlyas Arslan'ın, Yozgat SSK Hastanesi inşaatına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

93. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın; kamu çalışanlarının ve emekli
lerinin maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

94. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Diyanet İşleri Başkanlığına verilen 
yeni kadrolara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

95. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, tarımsal kredi faiz oranlarının 
düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/683) 

' 96. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, il ve ilçe nüfus müdürlükle
rinde bilgisayar sistemine ne zaman geçileceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) 
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97. —(Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara - Balâ'dalki imam açı
ğına ve Kur'an kurslarına ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/685) 

98. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Mamak ve Kayaş'ta bulunan 
ilköğretim okullarının öğretmen ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

99. —Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Yüksek Askerî Şûra kara
rıyla emekliye sevk edilen subay ve astsubaylara ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

100. — Ankara Milletvekili Ahmet Bilge'nin, Ankara - Çamlıdere - Peçenek 
Sağlık Ocağının doktor ve hemşire ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/688) 

101. — Ankara Milletvekili Ahmet Bilge'nin, Ankara - Çamlıdere'deki okul 
sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/689) 

102. —Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'nin demiryolu 
ulaşımındaki sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/690) 

103. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
yerleşim birimlerinin sulama kanalı ihtiyacına ilişkin. Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/691) 

104. —Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
köylerin yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/692) 

105,— Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
yerleşim birimlerinin yeraltı sularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

106. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
köylerin atıksu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/694) 

107. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı 
köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/695) 

108. — Sivas Milletvekili Tahsin Irmak'ın, Sivas'a bağlı belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 

109. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Ceylanpınar - Kızıltepe yoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

110.-—Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin'deki okulların öğretmen, 
onarım ve araç - gereç ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si (6/698) 

— 28 — 



7 
SÖZLÜ SORULAR 

111. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, İlahiyat Fakültesi mezunlarının öğ
retmenliğe alınmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/699) • ' - . . • • 

112. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin - Karakulak - Arıklı grup 
köy yollarının yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

113. —• 'Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin - Savur - Bismil yoluna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

114. —'Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara - Gölbaşı ve Polatlı il
çelerine bağlı bazı köylerin din görevlisi ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 

115. — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinei'nin, İlahiyat Fakültesi mezunla
rının öğretmenliğe alınmamasına ve İlköğretim okulu sayısına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sora önergesi (6/703) 

116. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, ezan genelgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/704) 

117. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, merkezî vaaz uygulamasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

118. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, İSKİ Eski Genel Müdürü Er
gim Göknel tarafından SHP'ye para aktarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/706) 

119. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, başörtülü öğrencilere yapılan uy
gulamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

120. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, basına verilen teşvik kredilerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

121V — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, başörtülü öğrencilere üniversite-
lerce yapılan uygulamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) 

122H — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, kamu bankalarınca TV kuruluş
larına verilen kredi, teşvik, destek ve reklamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/710) . ' • 

\2!>. —Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Sivas - Kangal Termik Santrali 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/711) 

124. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, kamu bankalarından belediyelere 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712) 

125. —Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'm, memurlara yapılacak zamla il
gili bir beyanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) , •• 
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126. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Üniversitesinde 
okuyan öğrencilerin yurt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

127.— Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Belediyelerce basın kuruluş
larına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

128. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, basın kuruluşlarına verilen 
teşvik ve kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

129. — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, (izinli olarak Türk vatan
daşlığından çıkanların askere alınıp alınmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/717) 

130. — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, başka ülke vatandaş
lığına geçenlerin boşanma kararlarının Türkiye'de geçersiz olduğu iddiasına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) 

131. — İstanlbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, izinli olarak vatandaş
lıktan çıkma işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) 

132. — Batman Milletvekili Musa Okçu'nun, Malatya'da yayımlanan bir gaze
tede müfettişler hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili habere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, SSK Genel Müdürlüğü'nde 
görev yeri değiştirilen, başka kadroya atanan veya kadrosu değiştirilen personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

134. —Çorum M'illetvekili Zülfikar Gazi'nin, bazı personel hakkında haksız 
bir şekilde soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/722) 

135. —-Tokat Milletvekili Bekir So'bacı'nın, SSK Genel Müdürü'ne ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

136. — Kütahya Milletvekili Metin Perli'nin, SSK'nda haklarında soruşturma 
açılan yöneticilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/724) • • ' % . 

137. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, SSK İdarî işler Dairesi Başkanı 
ve Şube Müdürü'ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/725) ' 

138. —• Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın'ın, İzmit Sigorta Müdürlüğünde 
soruşturma yürüten müfettişlerin davranışlarına ve haksız işlemlerde bulundukları 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

139. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizyolgun'un, SSK Genel Müdür
lüğünde bazı personelin unvanlarının haksız bir şekilde geri alındığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 
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140. — İçel Milletvekili Saffet ıBenli'nin, SS'K'ya sınavla alınan özürlü işçi ve 
memurlara uygulanan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/728) 

141'. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop ilinde çeltik destekleme alım
larında yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/729) 

142. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Bakanlık tarafından yapılan kam
yonet alımlarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

143. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'm, Tüketicinin Korunması Hakkın
daki Kanunun bazı basın organları tarafından .ihlal edildiği iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

144. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'm, Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefa
let Kooperatifleri aracılığıyla verilen kredilerin faiz oranlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/732) 

145. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde - Bor'a bağlı 
bazı köylerin sondaj kuyusu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/733) 

146. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis - SEVE Barajı Projesine 
ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

147. —Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'i Gaziantep havaalanına 
ve İskenderun Limanına bağlayacak yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/735) 

148., — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Suriye sınırındaki mayınlı 
araziye ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

149., — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'in Suriye hududundaki 
köylerinin burç goleti ve su ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/737) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE ' • 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER , • 

1. — 625 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1/111) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

2. — Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

3„ — Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/597) (S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 12.6.1997) 

4. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Millet
vekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent 
Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 
292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı [ 
232) (Dağıtma tarihi : 26.2.1997) 

(1. görüşme 20.11.1997 Perşembe günü tamamlanmıştır.) 

X1 5. — 4219 Sayılı 1997 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) İşaretli Cetvelde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/673) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi, : 12.11.1997) 

6, —• Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/612) (S. 
Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997) 

'X1 7. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/611) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997) 

X 8. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kültür 
Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/473) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 
•30.1.1997) 

X 9. — Tabiî Afetlerden, Zarar Gören Vakıf Taşınmazları Afet Öncesi Kiracı
larına Kiracılık Hakkı Tanınması ve Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet ko
misyonları raporları (1/680) (S. Sayısı.: 396) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997) 
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X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
daki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/472) (S. Sayısı : 263) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

XI 11. — Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Progra
mına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/589) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997) 

X 12. — Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma örgütü 
Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) j 

XI 13i — Olağanüstü Hâl Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam 
Yaratılması ve Yatırımların TeşVik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Yergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ru (1/660) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 11.11,1997) 

Komisyonu Rapo-

Maddesinde Deği-14. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir 
siklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/474, 1/484) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma 
tarihi : 23.12.1996) j 

X 15. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları 
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997) 

16. — Erzurum Milletvekili Zeki Er tugay ve 14 arkadaşının; Tarihi Türk Ocağı 
Binasının Kamu Yararına Çalışan Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine Dair 
Kanun Teklifi ile Çanakkale Milletvekili Cumhur Ersümer ve 37 Arkadaşının ve An
kara Milletvekili Şaban Karataş ve 15 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif
leri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/53, 2/470) (S. Sayısı : 347) (Da
ğıtma tarihi : 7.7.1997) 

17. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/549) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

18. —Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 
146) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

— 33 — (18 inci Birleşim) 
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19. — Mera Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/509) (S. Sayısı :. 231) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

20, — Refah Partisi Grup Başkan vekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/581) (S. Sayısı.: 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

21< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve fçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma/tarihi : 
29.11.1996) 

22. — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tar ihi : 
25.11.1996) 

23. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner.'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996) 

24. —Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

25. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

26. —Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

27. — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

28| — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

- - — 3 4 — • 
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29, — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma 
tarihi : 15.7.1996) 

30. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat 
Bütün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 
Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

31\ — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi : 24.7.1996) 

32. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) 

33. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma 
tarihi : 28.8.1996) 

34. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

35. —Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

36. — Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma 
tarihi : 28.8.1996) 

37. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

38. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

39. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

— 35 — 
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40. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

41'., — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

42n — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996) 

43. — Sıtma ve Frengi ilaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

44. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/330) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

46. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
çesinin İl Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 29.11.1996) 

X 47„ — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 48. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/375) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 49. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Komnmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/486) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

51\j — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996) 

52. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun 
1 inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı 
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

53. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

54< — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Lütfullah 
Kayalar'ın, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergeleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

5$, — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek Öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194) 
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

X 56. —Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş)'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

!X 57. •— Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, 
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 
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X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Liıtvanya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma 
tarihi : 17.1.1997) 

X 59. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17 
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili 
Necdet Tekin'in; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/522, 
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 60. —Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapora (1/535) (S. Sayısı : 201) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

61\ — Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/547) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

XI 62. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 198) 
(Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 63. —Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andİaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

X' 64,, -—Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/515) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1997) 

;X' 65. — İstihdama Kabulde Asgarî Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/516) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1997) 

6â< — Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/388) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
4.2.1997) 
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X 67. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

6S< — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun. Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 69. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararma Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

70, — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'm, Terörle Mücadele Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/584) 
(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

711. — İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

72< — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 21.2.1997) 

X 73, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 233) (Da
ğıtma tarihi : 7.3.1997) 

X| 74. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) i 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) 

76. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 
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77. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 20 Arkadaşının; 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 574 ve 575 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) 

78. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) 

79. — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatİpoğlu ve 9 Arkadaşının, Yüksek 
Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair. 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/190) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) 

80. — Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapo
ru (1/550) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997) 

81'. —Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
11.3.1997) 

82. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318) 
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997) 

• 83, — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 8 Arkadaşı ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

84. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek öğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/2) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma 
tarihi : 19.3.1997) 
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85. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/12) (S. Sayısı : 
256) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

86. — Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/420, 1/284) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1997) \ 

87. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/124) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

88. — Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş ve 5 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
.Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/281) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

89. — Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/579) (S. Sayısı : 267) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

X 90. — Özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde 
Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/533) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 91. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331), (S. Sayısı : 261) 
(Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 92. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373) 
(S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 
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X 93. — Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

94, — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının, 2911 Sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

95. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) ' 

X 96. — Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/532) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997) 

973 — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan 
ve 11 Arkadaşının, 25.3.1988 Tarih ve 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında 
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Rapora "(1/480, 2/705) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
2.4.1997) ' . 

•X 98. Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (BİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası 
Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı : 275) 
(Dağıtma tarihi : 4.4.1997) 

X 99, — İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapora (1/586) (S. Sayısı/: 276) (Dağıtma 
tarihi : 4.4.1997) 

100. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Güvenlik Şeref Madalyası ve 
Güvenlik Üstün Hizmet Madalyası Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/593) (S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 4.4.1997) 

101. —Kars Milletvekili Selahattin Beyribey'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve ., 
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna 29.8.1996 Gün ve 4178 Sayılı Kanunla 
Eklenen Geçici Madde 9'da Yer Alan Sürenin Uzatılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 16 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/653, 2/735) (S. Sayısı': 280) (Da
ğıtma tarihi : 9.4.1997) 

102. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 5 Arkadaşının, Erbaş ve Er Aile
lerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
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Raporu ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/285) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

103. — Sosyal Sigortalar Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/581) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

104. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir İl 
Kurulması ile İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/585) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

ı ' • 

105. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanun, 24.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı 
Kanun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Emin Kul'un ve İstanbul Milletvekili Cevdet 
Selvi ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/572, 2/378, 2/387) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 11.4.1997) 

106. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289), (Dağıtma tarihi . 
28.4.1997) 

107. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle 
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/548) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

108. — Askerî Havaalanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/405) 
(S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 109. — Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kulla
nılması Uluslararası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları Cl/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 110. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Anlaşması ve 
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaşmasında Yapılan 
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/450) (S. 
Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 111. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaş
masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/517) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma .tarihi : 29.4.1997) 
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X 112. —Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/488) 
(S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 113. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı Sözleş
mesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

X 114. — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası Örgütüne (Intelsat) 
İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

115. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/467) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma 
tarihi : 2.5.1997) 

116. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 4 Arkadaşının, İstiklâl Madalyası 
Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/388) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 9.5.1997) 

117. _ İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 16 Arkadaşının 28.3.1983 Tarih ve 
2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/149) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997) 

118. — Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih 
ve 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı : 313) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1997) 

119. — İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 302) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997) 
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120. —Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 6 Arkadaşının; Yüksek öğre
tim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair. 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun.Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/462) (S. Sayısı : 307) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997) 

121', — 213 Saydı Vergi Usul Kanunu ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/590) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

122< — Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse ve Zeki Ertugay ile Bitlis Milletvekili 
Zeki Ergezen'in, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan Gündeme Alınma önergesi (2/157) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

123. — Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutlu'nun; Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1997) 

124. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın; Türk Vatandaşlığı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/338) 
(S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997) 

125. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/62) 
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 21.5.1997) 

126. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın; İmrenler, İsmail ve Yeniceoba Adıy
la Üç Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1997) 

127. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/416, 1/431, 1/432, 1/481, 1/556, 1/577) 
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 
X 128. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/327) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 
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X 129. —Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair' Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/321) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 130. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/358) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 

X 131. —'Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/446) (S. Sayısı : 323) (Da
ğıtma tarihi : 3.6.1997) 
X. 132. --Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/559) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997) 
X 133. —Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/595) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997) 

134. — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Suşehri Adıyla Bir İl Kurulmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/396) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997) 

135, — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un; Bir İlçe ve Düzce İlinin Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/504) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997) 

X 136. — Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvi
ki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayısı : 330) (Dağıt
ma tarihi : 10.6.1997) 

X 137. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

138. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap' 
.in, 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine/Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/225) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 
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139, — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve içtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması Önergesi (2/460) (S. 
Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997) 

140L, -— Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, 
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa' Komisyonu Raporu (2/826) (S. Sayı
sı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997) 

14L — 'Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner' 
in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı 
Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/669) (S. Sayısı : 
338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997) ' 

142. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve 2 Arkadaşının, Kızılca-
bölük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/437) (S. Sayısı : 339) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1997) 

143. — Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nın, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708) 
(S. Sayısı : 277 ve 277'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1997; 24.6,1997) 

144. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekİnci'nin, Yüksek Öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/713) (S. 
Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.6.1997) 

145. —Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili il yas Yılmazyıl-
dız ve 25 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Konusunda Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/567, 2/398) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) 

146| — Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasinı Zaimoğlu'nun, Yüksek 
Öğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/642) (S. Sayısı : 343) (Dağılma tarihi : 25.6.1997) 
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147^—Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 
5680 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/839) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 30.6.1997) 

148. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Gümrük .Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/302, 1/278) (S. Sa
yısı : 341) (Dağıtma tarihi : 4.7.1997) 

149. — Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 41 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde, Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 noi Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
gesi (2/92) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 7.7.1997) 

150. — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve 5 Arkadaşının; Yüksek öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/698) (S. Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 8/7.1997) 

151!< — Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili'nin, 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Ku
rumları Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
gesi (2/763) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 17.7.1997) 

152.—Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar 
Adı ile Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/689) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma 
tarihi : 17.7.1997) 

15.3< — Doğru Yol Partisi Grup. Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan 
Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/266) (S. Sayısı : 
356) (Dağıtma tarihi : 21.7.1997) 

X! 154. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) 
S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997) 

155. —İstanbul Milletvekili Sedat Aloğlu ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(2/812) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997) 
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X 156. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/350) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 30.7.1997) 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayıs,ı : 366) (Dağıtma tarihi : 
30.7.1997) . - • . • -

X 158. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında 
Örgütün Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hak
kında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tari

hi : 31.7.1997) 
X 159. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta

rihi .: 31.7.1997) 

160, —Konya Milletvekili. Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının; Yüksek öğretim 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/684) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997) 

1611, — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Şereflikoçhi
sar Adı ile Bir İl Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/267) (S. Sayısı-: 370) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997) 

X 162. —Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

X 163. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir 
ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Ka
çakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/603) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 

164. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir ilçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/265) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 1.8.1997) 
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165. — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir 
İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/691) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 5.8.1997) 

166. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tari
hi : 6.8.1997) 

167.—İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 4 Arkadaşının, Gaziler Günü Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/389) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

168. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 47 Arkadaşının, Erciş ilçesinin İl 
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997) 

169. —İzmir Milletvekili H. Ufuk Söylemez ve Ankara Milletvekili Saffet Arı-
kan Bedük'ün, 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilât 
ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/832) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma tarihi : 13.8.1997) 

170. —Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale İline Bağlı Çerikli Adıyla 
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/3) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
15.8.1997) -

1711, — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci, 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/628) (S. Sayısı : 382) 
(Dağıtma tarihi : 15.8.1997) 

172.— Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 12 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/699) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

173̂  —Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (i/638) (S. Sa
yısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

174. —Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın,ve Muş Milletvekili Necmettin 
Dede'nin, Siirt İline Bağlı Aydınlar İlçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1997) 
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175. — Adana Milletvekili t. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının, Üç İlçe ve Bir 
ti Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şiklik Yap,ılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Adana Milletvekili Mahmut Büyükyılmaz ve Üç Arkadaşının, Kadirli ve Sum'bas İl
çelerinin Adana İline Bağlanmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) 

176. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997) 

177. — Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili An
kara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647, 
2/636) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997) 

178. — Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesindte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 
20 Arkadaşının, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 16 Arkadaşının, Burdur Millet
vekili Kâzım Üstünel'in, İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın ve Zonguldak Millet
vekili Tahsin Boray Baycık'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/664, 2/206, 2/422, 2/670, 2/810, 2/869) (S, Sayısı : 389) (Da
ğıtma tarihi : 6.11.1997) 

179.1 — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İlinin Kalkınmada öncelik
li Yöreler Arasına Alınmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/557) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma tari
hi : 14.11.1997) 

180., — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı ve 12 Arkadaşının, Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/646) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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